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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
 
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 25 d’abril 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 d’abril 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 25 de febrer de 2016. 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 
4. Aprovació, si s’escau, distribució del superàvit de la liquidació del Pressupost de 

l’exercici 2015. 
5. Donar compte de l’Informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu 

d’estabilitat, regal de la despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost. 

6. Aprovació, si s’escau, expedient de provisions per dubtós cobrament de drets 
reconeguts en exercicis anteriors. 

7. Aprovació de la rectificació de l’Inventari municipal de béns i drets a 31 de 
desembre de 2015. 

8. Donar compte del Decret de l’Alcaldia d’aprovació del Pla Pressupostari a mig 
termini pel període 2017-2019. 

9. Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic financer per assolir l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i la regla de la despesa. 

10. Donar compte de l’Informe de la Intervenció sobre el període mig de pagament a 
proveïdors segons el Reial Decret 635/2014. 

11. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festivitat de Sant Gregori 2016. 
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12. Aprovació, si s’escau, xifra de població del Padró Municipal d’Habitants a 1 de 
gener de 2016. 

13. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial Barranc de Lledó. 
14. Aprovació definitiva de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. 
15. Aprovació definitiva de l’Ordenança de Recollida de Residus. 
16. Aprovació definitiva del Reglament de l’Hotel d’Entitats. 
17. Aprovació inicial modificació Reglament del Mercat públic de Santa Bàrbara. 
18. Aprovació, si s’escau, acord territorial per a la reactivació econòmica i l’ocupació. 
19. Aprovació, si s’escau, Moció del grup municipal de CiU de l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara per demanar la creació d’una nova sortida a l’autopista AP-7 a l’altura de 
Freginals/Masdenverge. 

20. Aprovació, si s’escau, Moció presentada pels grups municipals de CiU i d’EP de 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla 
Hidrològic de la conca de l’Ebre. 

21. Aprovació, si s’escau, Moció presentada pel grup municipal d’EP de l’Ajuntament 
de Santa Bàrbara sobre la valoració cadastral de construccions agràries en sòl 
rústic imposada pel Govern de l’Estat. 

22. Precs i Preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El Sr. Alcalde proposa als membres de la Corporació  la inclusió en el ordre del dia 
d’un punt d’urgència, que es debatrà en finalitzar els punts que consten a l’ordre del 
dia i que porta per títol: “Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració a signar amb 
l'Associació de Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament de la Comarca del Montsià (APASA), per tal d’avançar la 
construcció en una primera fase, un edifici per destinar-lo al Servei de Teràpia 
ocupacional, i en una segona fase un altra edificació per al Servei assistencial o 
residencial d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en aquest municipi.” 
La urgència és ratificada per unanimitat de tots els membres de la Corporació. 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 de febrer de 

2016. 
 
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de 
la Corporació. 

 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 16/2016 de 23 de 
febrer, fins el número 35/2016, de 13 d’abril, ambdós inclosos. 
Restant el Ple assabentat. 

 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 

 
Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 

 
1. ANTECEDENTS 
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1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de 
desembre de 2015, el resultat següent: 

 
1.1. Pressupost de despeses:  
1. Exercici en curs: 

 

Pressupost inicial de despeses:   2.704.325,00 

Modificacions de despeses:   81.813,75 

Pressupost definitiu de despeses:   2.786.138,75 

Despeses autoritzades:   2.390.987,74    

Despeses compromeses:   2.390.987,74 

Obligacions reconegudes:  2.390.987,74 

Despeses ordenades:  2.165.065,39    

Pagaments realitzats:  2.165.065,39 

Obligacions pendents de pagament:  225.922,35 
 

2.  Exercicis tancats : 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:  ........................ 1.612.676,43  
Modificacions saldo inicial: .................................................................  -52.243,59 
Drets anul·lats:  ............................................................................................. 0,00 
Recaptació:  ....................................................................................... 636.254,67 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:  ........................... 924.178,17 
__________________________________________________________________ 
 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: ................  1.309.237,73  
 
1.2. Pressupost d’ingressos: 
1. Exercici en curs : 
 

Pressupost inicial d’ingressos:  2.783.675,00 

Modificacions d’ingressos: 81.813,75 

Pressupost definitiu d’ingressos: 2.865.488,75 

Drets reconeguts:  3.150.368,19 

Drets anul·lats:  51.126,16 

Drets cancel·lats:  0,00 

Drets reconeguts nets:  3.099.242,03 

Recaptació neta:  2.714.182,47 

Drets pendents de cobrament:  385.059,56 
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2. Exercicis tancats : 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:  ........................ 1.612.676,43  
Modificacions saldo inicial: .................................................................  -52.243,59 
Drets anul·lats:  ............................................................................................. 0,00 
Recaptació:  ....................................................................................... 636.254,67 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:  ........................... 924.178,17 
__________________________________________________________________ 
 
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: ................  1.309.237,73  

 
2.3.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

        
DRETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

        
 RECONEGUTS NETS RECONEGUDES NETES  PRESSUPOSTARI 

  
a. Operacions corrents 

  
2.959.191,04 1.989.317,38 

  
969.873,66 

  
b. Operacions de capital 

  
140.050,99 345.032,15 

  
-204.981,16 

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.099.242,03 2.334.349,53 
  

764.892,50 

  
c. Actius financers 

  
0,00 0,00 

  
0,00 

  
d. Passius financers 

  
0,00 56.638,21 

  
-56.638,21 

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 56.638,21 
  

-56.638,21 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 3.099.242,03 2.390.987,74 
  

708.254,29 

AJUSTOS: 
            

  
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 0,00 

  

  
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 

    
40.325,00 

  

  
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 

    
0,00 

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

    
40.325,00 

  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 

      
748.579,29 

 
2.3.4. Romanent de tresoreria: 

 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 

 
COMPONENTS   IMPORTS        ANY 2015 

1. (+) Fons líquids       474.243,21 
2. (+) Drets pendents de cobrament   1.321.294,21 
  (+) del pressupost corrent 385.059,56   
  (+) de pressupostos tancats 924.178,17   
  (+) d'operacions no pressupostàries 12.056,48   
3. (-) Obligacions pendents de pagament    340.597,82 
  (+) del pressupost corrent 225.922,35   
  (+) de pressupostos tancats 19.150,95   
  (+) d'operacions no pressupostàries 95.524,52   
4. (+) Partides pendents d'aplicació   0,00 
  (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00   
  (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00   
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)   1.454.939,60 
II. Saldos de cobrament dubtós   676.404,45 
III. Excés de finançament afectat   30.243,75 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)   748.291,40 
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2.3.5. Romanents de crèdit: 
 

El total de romanents de crèdit ascendeix a 395.151,01 € (art. 182.3 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals). Estan formats pels romanents d’incorporació obligatòria i 
voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del 
Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 
 
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb 
recursos afectats, amb el següent detall: 
 

- devolució préstec pont, per import de 30.243,75 € 
 
  - Incorporació voluntària:  
 

- per import de 0,00 € 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la 
liquidació del pressupost. 

 

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir 
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i 
els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la 
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 765.516,97 €, 
d'acord amb el següent detall: 

 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 3.099.242,03 

Despeses no financeres 2.334.349,53 

Superàvit no financer 764.892,50 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -47.476,53 

PTE 48.101,00 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquisicions amb Pagament Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 3.099.866,50 

Despeses ajustades 2.334.349,53 

Capacitat de finançament 765.516,97 
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1.7. Compliment de la regla de la despesa 
 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla 
de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 
amb aquell que es desprèn de la liquidació de 2015. 
 
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la 
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les 
Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per 
la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 
Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de 
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 és 
del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent 
(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació 
del pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest 
cas, l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 
1.004.036,06€. 

 

Concepte 
Liquidació  

exercici 2014 
Liquidació  

exercici 2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 3.388.282,13 2.330.418,87 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) -7.594,10 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00 

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 

+Aportacions de capital. 0,00 0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. -7.594,10 0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00 

+/-Arrendament financer. 0,00 0,00 

+Préstecs 0,00 0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 0,00 0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques 0,00 0,00 

Altres  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 3.380.688,03 2.330.418,87 

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 0,00 0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques 421.830,52 337.132,27 

Unió Europea  55.419,27 
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Estat  0,00 

Comunitat Autònoma 19.972,00 67.827,32 

Diputacions 380.797,79 160.690,94 

Altres Administracions Públiques 21.060,73 53.194,74 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 2.958.857,51 1.993.286,60 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,013  

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   2.997.322,66  

+ canvis normatius que suposen increments permanents 
de la recaptació (3) 0,00  

- canvis normatius que suposen decrements permanents 
de la recaptació (3) 0,00  

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 2.997.322,66  

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)  1.993.286,60 

Marge de compliment  1.004.036,06 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)  -32,63% 

 

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 

1.8.1. Deute públic:  
 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de 
deute per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i 
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a 
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels 
ingressos corrents liquidats consolidats  
 
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 

 

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.959.191,04 

2 (-) CCEE 0,00 

3 (-) QQUU  0,00 

4 (-) ALTRES 0,00 

5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 2.959.191,04 

6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 95.496,65 

7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 3,23% 
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1.8.2. Període mig de pagament 
 

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -12,32 dies.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, 
els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, 
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
 
- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 
- El resultat pressupostari de l’exercici 
- Els romanents de crèdit 
- El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el 
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general 
del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost 
posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos 
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte 
la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles 
especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què 
es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els 
comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de 
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus 
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació 
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que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost 
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
Per tant, 

 
RESOLC: 

 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes 

consolidats figura a la part. 
 
2.    Fer el seguiment del pla econòmic financer aprovat i formulat per l'any 2014 i 

el següent per corregir el desequilibri.  
 
3.    Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que 

se celebri. 
 
4.  Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya i al Ministeri d’Administracions Públiques 
 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
En aquests moments s’incorpora el Regidor Sr. Adrià Batiste Cuartero, a la sessió 
plenària. 
 

4. Aprovació, si s’escau, distribució del superàvit de la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2015. 

 

Antecedents 
 
1. En data 29 de febrer de 2016 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 
2015. 
 
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: +748.291,40 euros 
b) Estabilitat: +765.516,97 euros 
c) Rati de deute viu: 3,23% 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0 euros 

 
3. El període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques en data 31 de desembre de 2015 té un valor de -12,32 dies. 
 
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2016 segons el pressupost 
aprovat és de -432.560,04 euros. 
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5. El nivell de deute viu a 31 de desembre de 2015 és de 95.496,65 euros, els 
quals corresponen a dos préstecs: 
 

 Capital pendent a 
31-12-15 

Quota 
d'amortització 2016 

Tipus interès 
actual  

Catalunya Caixa 65.252,90 16.313,21 0,342% 

BBVA 30.243,75 30.243,75 3,125% 

TOTAL 95.496,65 46.556,96 
 

  
6. L’Ajuntament té previst al pressupost 2016 la contractació d’una operació de 
crèdit per finançar inversions per un import de 250.000 euros. 
 
7. Totes les ofertes rebudes per l’operació de crèdit en les diferents entitats 
bancaries, tenen un interès superior al préstec que l’ajuntament té vigent amb 
Catalunya Caixa. 
 

 
Banc Santander 

BBVA 
Catalunya 

Caixa 
Caixabank 

Interès 

Euribor 3 mesos 
+0,84% 

(si l'euribor és negatiu, se li 
dona valor zero) 

0,61% fix 
Euribor 3 mesos 

+0,82% 
Euribor 3 mesos 

+0,829% 

 
8. En data 20 d’abril de 2016 la secretària interventora n’ha emès l’informe relatiu 
a la distribució del superàvit. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que 
s’obtinguin per damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell 
de deute. 
 
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest 
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no 
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions 
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures 
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst 
a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la 
liquidació de l'exercici 2016 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, 
si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar 
inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de 
capacitat de finançament de l'exercici 2016, si encara queda import a distribuir 
aquest es destinarà a reduir endeutament net.  
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4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per 
inversió financerament disponible. 
 
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 
2016 de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses 
generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a 
sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits 
incorporables.  
 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no 
finalistes del pressupost. 

 

Previsions 
inicials Recaptació 

Capítols 1 a 9 2.783.675,00 2.714.182,47 

CCEE 0,00 0,00 

QQUU 0,00 0,00 

subvencions corrents 871.815,30 823.501,71 

subvencions de capital 66.535,25 119.075,59 

venda d'inversions reals     

formalització de préstecs     

Previsions inicials no finalistes 1.845.324,45 1.771.605,17 

   Reducció d'endeutament 0,00 
  

Segon.- L’import del superàvit és de 748.291,40 euros un cop deduïts els imports 
en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost i 
d’adjudicacions finançades amb fons propis: 
  

Superàvit de la liquidació 748.291,40 

Creditors per despeses pendents d'aplicar a 
pressupost 0,00 

AD finançades amb fons propis 0,00 

Import a distribuir 748.291,40 

 
Tercer.- L’import a distribuir és de 95.496,65 euros i es distribueix de la següent 
manera: 
  

Import mínim de reducció d'endeutament 95.496,65 



 

12 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

Import màxim d'Inversió financerament sostenible 0,00 

 
Quart.- La resta de superàvit queda de lliure disponibilitat per un import de 
652.794,75 euros.  
Cinquè.- Donat que les ofertes del nou préstec tenen un interès superior al préstec 
vigent que la corporació manté amb Catalunya caixa, aquest no s’ha d’amortitzar 
anticipadament però la contractació del nou préstec s’haurà de reduir per l’import 
que caldria amortitzar d’aquest préstec. 
 
Sisè.- S’amortitzarà el préstec vigent per un import de 46.555,96 euros i també es 
reduirà la contractació del nou préstec, com a mínim per un import de 48.939.69 
euros.  
 

Reducció de l'endeutament vigent 46.556,96 

Reducció del  nou préstec 48.939,69 

Superàvit a distribuir 95.496,65 

 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
5. Donar compte de l’Informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu 

d’estabilitat, regal de la despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació de 
la liquidació del pressupost. 
 
Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1 Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde, President 
1.2 Caràcter: preceptiu 
1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  la 
regla de la despesa i límit del deute públic en la liquidació de l’exercici 2015. 
 
2. ANTECEDENTS 
 
2.1. En data 5 de febrer de 2016 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la 
intervenció de la corporació. 
 
2.2. En data  8 de febrer de 2016 la secretaria va emetre informe sobre la 
tramitació de la liquidació del pressupost del 2015. 
 
2.3. En data  26 de febrer de 2016 la interventora va emetre informe sobre el 
compliment dels resultats obtinguts a la liquidació. 
 
2.4 D'aquest informe es calculen els objectius del compliment del principi 
d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2015, que es detallen a continuació: 
 
2.5.Estats consolidats 
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2.5. Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial 
d'acord amb el sistema europeu de comptes nacionals i regionals. 
 
2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local. 
a) Entitat local: Ajuntament de Santa Bàrbara. 
b) Organismes Autònoms: Cap. 
c) Ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns que no es 
financen majoritàriament amb ingressos comercials: Cap. 
 
2.5.2. Resta d’unitats. 
 
a) Societat Mercantil: Cap. 
 
La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és la següent: 
 

Capítols Ingressos 
Pressupost Pressupost Transferències Estat de 

ens matriu OAA internes consolidació 

1 Impostos directes 
 

1.338.039,44 0,00 0,00 1.338.039,44 

2 Impostos indirectes 13.917,69 0,00 0,00 13.917,69 

3 Taxes i altres ingressos 625.631,99 0,00 0,00 625.631,99 

4 Transferències corrents 963.429,84 0,00 0,00 963.429,84 

5 Ingressos patrimonials 18.172,08 0,00 0,00 18.172,08 

Total A) Operacions corrents 2.959.191,04 0,00 0,00 2.959.191,04 

6 Alienació d'inversions reals 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

7 Transferències de capital 125.050,99 0,00 0,00 125.050,99 

Total  operacions no financeres 3.099.242,03 0,00 0,00 3.099.242,03 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total operacions financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total B) Operacions de capital 140.050,99 0,00 0,00 140.050,99 

Total ingressos 3.099.242,03 0,00 0,00 3.099.242,03 

          

Capítols Despeses 
Pressupost Pressupost Transferències Estat de 

ens matriu OAA internes consolidació 

1 Despeses de personal 764.797,46 0,00 0,00 764.797,46 

2 Despeses béns corrents i serveis 1.100.965,65 0,00 0,00 1.100.965,65 

3 Despeses financeres 4.704,32 0,00 0,00 4.704,32 

4 Transferències corrents 118.849,95 0,00 0,00 118.849,95 

5 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total A) Operacions corrents 1.989.317,38 0,00 0,00 1.989.317,38 

6 Inversions reals 322.692,59 0,00 0,00 322.692,59 

7 Transferències de capital 22.339,56 0,00 0,00 22.339,56 

Total  operacions no financeres 2.334.349,53 0,00 0,00 2.334.349,53 

8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Passius financers 56.638,21 0,00 0,00 56.638,21 

Total operacions financeres 56.638,21 0,00 0,00 56.638,21 

Total B) Operacions de capital 401.670,36 0,00 0,00 401.670,36 

Total despeses 2.390.987,74 0,00 0,00 2.390.987,74 
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2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la 
liquidació del pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir 
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i 
els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la 
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 765.516,97 €, 
d'acord amb el següent detall: 
 

  Operacions no financeres Pressupost Pressupost Pressupost  
  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EX. 1 ens matriu OAA consolidat 

a) Total ingressos operacions no financeres 3.099.242,03 0,00 3.099.242,03 

b) Total despeses operacions no financeres 2.334.349,53 0,00 2.334.349,53 

c) Resultat no financer: Superàvit (+) dèficit (-) 764.892,50 0,00 764.892,50 

           

  Ajustos SEC 95: Ingressos       

1 Per recaptació capítol 1.  -49.287,39 0,00 -49.287,39 

2 Per recaptació capítol 2.  865,56 0,00 865,56 

3 Per recaptació capítol 3.  945,30 0,00 945,30 

4 En transferències reconegudes d'altre ens.  0,00 0,00 0,00 

5 Per liquidació PIE-2008.  0,00 0,00 0,00 

6 Per liquidació PIE-2009. 0,00 0,00 0,00 

7 Per liquidació PIE-2011 48.101,00 0,00 48.101,00 

           

  Ajustos SEC-95: Despeses       

7 Meritament interessos.  0,00 0,00 0,00 

8 Arrendament financer.  0,00 0,00 0,00 

9 Despeses pendents d'aplicar al pressupost  0,00 0,00 0,00 

           

  Total operacions no financeres ajustades       

d) Total ingressos ajustats: (a +/- 1, 2, 3, 4, 5, 6) 3.099.866,50 0,00 3.099.866,50 

e) Total despeses ajustades: (b +/- 7, 8, 9) 2.334.349,53 0,00 2.334.349,53 

f) Total capacitat / necessitat finançament 765.516,97 0,00 765.516,97 

g) En % s / ingressos no financers ajustats 24,70% 0,00% 24,70% 

           

h) Previsió del pla vigent fins 31/12/2015     21.032,33 

i) Diferencia       744.484,64 

 
2.7. Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla 
de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 
amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2015. 
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La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera,  exclosos els 
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes 
procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes 
de finançament de les Corporacions Locals, les inversions financerament 
sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2014 i, si escau, 
aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, 
de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació 
del pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.  
 
En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 
1.004.036,06 €. 
 

Concepte 
Liquidació  

exercici 2014 
Liquidació  

exercici 2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 3.388.282,13 2.330.418,87 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons 
el SEC) -7.594,10 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00 

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 

+Aportacions de capital. 0,00 0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar 
a pressupost. -7.594,10 0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de 
les Associacions público privades. 0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00 

+/-Arrendament financer. 0,00 0,00 

+Préstecs 0,00 0,00 

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 
2012 0,00 0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 0,00 0,00 

Altres  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 3.380.688,03 2.330.418,87 

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 0,00 0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 421.830,52 337.132,27 
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Unió Europea  55.419,27 

Estat  0,00 

Comunitat Autònoma 19.972,00 67.827,32 

Diputacions 380.797,79 160.690,94 

Altres Administracions Públiques 21.060,73 53.194,74 

- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la 
liquidació  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 2.958.857,51 1.993.286,60 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,013  

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   2.997.322,66  

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 0,00  

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3) 0,00  

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) 
(4) 2.997.322,66  

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) 
(5)  1.993.286,60 

Marge de compliment  1.004.036,06 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)  -32,63% 

 
2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
2.8.1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de 
deute per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i 
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a 
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels 
ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats 
recursos que estableix la regulació especial que determina la disposició final 
trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2016). 
 
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
 

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.959.191,04 

2 (-) CCEE 0,00 

3 (-) QQUU  0,00 

4 (-) ALTRES 0,00 

5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 2.959.191,04 
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6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 95.496,65 

7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 3,23% 

2.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre de 2015 informat al MINHAP ha estat de -12,32 dies.  
 
3. FONAMENTS DE DRET 
 
Es fonamenta en la  normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària 
al sector públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de 
subministrament d'informació. 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector -públic. 
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi 
d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1). 
- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri 
d'Economia i Hisenda. 
- Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF 
per corporacions locals, 3ª edició. IGAE. 
- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
- Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
- Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 
 
4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT 
 
4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no 
financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una 
capacitat de finançament de 765.516,97 euros. 
 
4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015 compleix la 
regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es 
troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència 
existent és de 1.004.036,06 €. 
 
4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 3,23%. 
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4.4. El seu període mitjà de pagament és de -12,32 dies, està dins del que 
estableix la vigent normativa reguladora. 
 
4.5. Caldrà trametre el seguiment del Pla econòmic financer a l’òrgan de tutela 
financera. 

 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
6. Aprovació, si s’escau, expedient de provisions per dubtós cobrament de 

drets reconeguts en exercicis anteriors. 
 

Instruït expedient de provisions de dubtós cobrament de drets reconeguts 
pendents de cobrament integrats en l’agrupació de pressupostos tancats i vist 
l’informe de la interventora, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les provisions de dubtós cobrament dels drets reconeguts 
pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, que es 
relacionen a continuació, aplicant els següents criteris de disminució percentual: 
 
Minorar els drets reconeguts pendents de cobrament de pressupostos tancats 
aplicant els següents criteris de disminució percentual en els expedients de baixes 
per dubtós cobrament: 
 
1.- Pels ingressos dels capítols 1, 2, 3 i 5 (tributs i altres ingressos) s’aplicarien els 
percentatges següents: 
 

-    5% per a l’exercici en curs 
-  25% per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs 
-  40% per al segon any tancat anterior a l’exercici en curs 
-  80% per al tercer any tancat anterior a l’exercici en curs 
-100% per al quart any tancat i anteriors a l’exercici en curs 

 

2.-Per a les multes es provisionaria el 90% del seu import, tant de l’exercici corrent 
com d’exercicis tancats. 
 
El resultat és el següent: 

 

ANY   
PENDENT DE 
COBRAMENT 

% RESULTAT 

1998 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 64,64 100 64,64 

1999 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 143,55 100 143,55 

2000 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 348,81 100 348,81 

2001 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 347,18 100 347,18 

2002 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 489,18 100 489,18 

2003 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 640,19 100 640,19 

2004 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 1.230,47 100 1.230,47 

2005 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 2.740,22 100 2.740,22 

2006 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 18.752,34 100 18.752,34 

2007 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 175.170,92 100 175.170,92 
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2008 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 92.203,97 100 92.203,97 

2009 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 23.334,27 100 23.334,27 

2010 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 53.318,07 100 53.318,07 

2011 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 138.868,66 100 138.868,66 

2012 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 95.474,85 80 76.379,88 

2013 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 119.094,07 40 47.637,63 

2014 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 131.196,70 25 32.799,18 

2015 Pendent de cobrar dels cap. 1,2 i 3 238.706,03 5 11.935,30 

  TOTAL PROVISIONS DE DUBTÓS COBRAMENT    676.404,45 

 
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la 
depuració dels drets esmentats. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
7. Aprovació de la rectificació de l’Inventari municipal de béns i drets a 31 de 

desembre de 2015. 
 

Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent 

corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament 

referida a la data 31 de desembre de 2015. 

 

D'acord amb l’article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal 

procedir anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, 

que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 

 

Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal, l’adopció del següent. 

 

ACORD: 

 

«I. APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, 

actualitzat a data 31 de desembre de 2015 i formulat per la secretària, que 

incorpora com annex els inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, 

societats municipals i altres ens dependents de l’Ajuntament.  

 

»II. REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 

Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 

Govern.» 

 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
8. Donar compte del Decret de l’Alcaldia d’aprovació del Pla Pressupostari a 

mig termini pel període 2017-2019. 
 

Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
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ANTECEDENTS 

 
En data 2 de març de 2016 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, 
deute públic i regla de la despesa. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions 
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà 
l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, 
deute públic i regla de la despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini 
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  

 
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa 
de les respectives Administracions Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i 
de despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada 
en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures 
previstes per al període considerat. 
 
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions 
d'ingressos i despeses. 
 
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la 
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques. 

 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de 
remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig 
termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals. 
 
Per tant,  
 
HE RESOLT  
 
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord 
amb el següent detall: 
 

  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019 

Capítol 1 1.338.039 1.248.000 1.272.960 1.272.960 1.272.960 

Capítol 2 13.918 15.000 15.000 15.000 15.000 
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Capítol 3 625.632 630.210 579.793 579.793 579.793 

Capítol 4 963.430 836.721 836.000 836.000 836.000 

Capítol 5 18.172 17.790 17.790 17.790 17.790 

Ingressos corrents  2.959.191 2.747.721 2.721.543 2.721.543 2.721.543 

Capítol 6 15.000 0 0 0 0 

Capítol 7 125.051 5.900 293.950 0 0 

Ingressos de capital 140.051 5.900 293.950 0 0 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 0 250.000 0 0 0 

Ingressos financers 0 250.000 0 0 0 

INGRESSOS TOTALS  3.099.242 3.003.621 3.015.493 2.721.543 2.721.543 

            

DESPESES 2015 2016 2017 2018 2019 

Capítol 1 764.797 925.071 925.071 925.071 925.071 

Capítol 2 1.100.966 1.238.190 1.181.233 1.181.233 1.181.233 

Capítol 3 4.704 4.416 2.363 2.006 1.768 

Capítol 4 118.850 158.160 150.000 150.000 150.000 

Capítol 5 0 0 0 0 0 

Despeses corrents  1.989.317 2.325.837 2.258.668 2.258.310 2.258.072 

Capítol 6 322.693 639.140 637.611 11.000 11.000 

Capítol 7 22.340 22.330 22.330 22.330 22.330 

Despeses de capital 345.032 661.470 659.941 33.330 33.330 

Capítol 8 0 0 0 0 0 

Capítol 9 56.638 46.558 41.314 66.314 66.314 

Despeses financeres 56.638 46.558 41.314 66.314 66.314 

DESPESES TOTALS  2.390.988 3.033.865 2.959.923 2.357.954 2.357.716 

 
3.2. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del 
pla pressupostari a mig termini. 

 
El Ple de la Corporació es dona per assabentat. 

 
9. Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic financer per assolir l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa. 
 

Referent a l’aprovació del pla econòmic financer per assolir l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i la regla de la despesa. 
 
ANTECEDENTS 
 
1- Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 de febrer 2016 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació del pla econòmic i financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa. 
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2- El pressupost general aprovat  2016 no assoleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària ni la regla de la despesa, a causa d’un increment en la despesa 
d’inversió respecte l’exercici anterior i aquesta es finançada amb un préstec i no amb 
subvencions d’altres entitats públiques 
 
3- L’interventor ha emès el corresponent informe. 
 
FONAMENTS DE DRET 
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la 
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant 
l'any en curs i el següent. 
 
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. 
L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, 
per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de 
l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans 
econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera per 
al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat  que 
l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.  
Per tant,  
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que 
aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a 
l’annex. 
 
2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política 
Financera i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
 
3- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 

 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

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

pagament a proveïdors segons el Reial Decret 635/2014. 
 

Es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu: 
 
Dades corresponents al 1r trimestre de 2016. 
 
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 
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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. 
 
Les dades corresponents al 1r trimestre de 2016 són les següents: 

 

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

Total 
Pagaments 

Total 
Pendents 

2016 Trimestral 01 vigent 18/04/2016 
-

5,32455158 -4,56892443 -16,8909855 247.271,01 16.154,04 

 
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. 
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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. 

 
11. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festivitat de Sant Gregori 2016. 
 

En referència a: 
 
a) La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb 

bous. 
 
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present 
 

MEMÒRIA 
 

De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres 
poblacions de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb 
bous, correbous en carrers o plaça, no fixa, construïda a l’efecte, reunint les 
suficients garanties de solidesa i seguretat. 
 
Aquestes festes tradicionals i populars ja es celebraven a la nostra població a 
l’any 1928 segons els programes de festes conservats de les Festes Majors que 
en aquella època i fins l’any 1976 es celebraven al voltant de la diada del patró 
sant Gregori.  
 
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, l’any 2014 vam recuperar la 
celebració dels correbous per la diada del nostre patró, Sant Gregori, i aquest any 
2016 tenim la voluntat de continuar-ho i incloure-ho dintre de la programació de la 
Festivitat Patronal: 
  

 Dia 14 maig (dissabte) 
 

o 8.00 h a 9.00 h Bou capllaçat. 
 
De la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez, i  per carrers de la població (s’adjunta 
circuit).  
 
Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per 
a la finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això 
pugui ser realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquesta festa tradicional 
amb bous. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
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El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, ens podria dir quan costa 
aquest acte. 
 
El Sr. Alcalde, en aquest moment no l’hi sabria dir, però ho consultaré i ja l’hi diré. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
12. Aprovació, si s’escau, xifra de població del Padró Municipal d’Habitants a 1 

de gener de 2016. 
 

ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del 
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en 
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la 
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al 
mes de març de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la 
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 
d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció dels següents, 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del 
Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 
2016, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2015. El resum que s’aprova és el següent): 

 
             Homes             Dones                                           Població 
           Homes      %T.Homes        %Total             Dones       %T.Dones     %Total          Població      %Total 
         1.932                51,08           100,00             1.850          48,92             100,00           3.734         100,00 

 
         TOTAL        1.932                                      51,08             1.850          48,92                                   3.782    
         MUNICIPI    
 TOTAL MUNICIPI 1.948 50,97 1.874 49,03 3.822 

SEGON. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
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habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del 
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre 
la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
13. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial Barranc de 

Lledó. 
 

Atès que el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries amb la finalitat 
d’ajustar la regulació volumètrica de la parcel·la 1 del polígon industrial Barranc de 
Lledó, 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, va ser aprovada inicial inicialment pel Ple de la 
Corporació en sessió duta a terme el dia 25 de febrer de 2016. 
Atès que el projecte de modificació puntual esmentat ha estat exposat al públic per un 
termini d’un mes, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província número 
50 del dia 25 de febrer de 2016 i al Diari mes Ebre del dia 18 de març de 2016 i tauler 
Anuncis de la Corporació, sense que s’hagi formulat cap al·legació o reclamació. 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries amb la finalitat d’ajustar la regulació volumètrica de la parcel·la 1 del 
polígon industrial Barranc de Lledó, 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. Donar trasllat de la modificació de les normes subsidiàries, provisionalment 
aprovada, juntament amb còpia de l’expedient administratiu, a la Comissió territorial 
d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, instant la seva definitiva aprovació. 

 
El Sr. Alcalde, com es va comentar en l’aprovació inicial, després de la informació 
pública sense que hi hagin hagut al·legacions, es passa l’aprovació provisional. 
 
El Sr. Alcalde  dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, això significa que la Comissió 
Territorial d’Urbanisme ha donat el vist i plau. 
 
El Sr. Alcalde, no és a l’inrevés, primer s’aprova inicialment per l’Ajuntament, si no 
hi ha al·legacions s’aprova provisionalment i es passa a urbanisme que és qui té 
la competència per aprovar-ho definitivament. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
14. Aprovació definitiva de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. 
 

Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de 
febrer de 2016, l’Ordenança de Civisme i convivència ciutadana. 
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Atès que l’aprovació inicial de l’ordenança esmentada ha estat exposada al públic 
per un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la 
Província de Tarragona número 50 del dia 14 de març de 2016 i al Taulell 
d’anuncis de la Corporació, sense que contra la mateixa 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 l’Ordenança de Civisme i convivència ciutadana. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de l’Ordenança aprovada 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 unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
15. Aprovació definitiva de l’Ordenança de Recollida de Residus. 
 

Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de 
febrer de 2016, l’Ordenança de recollida de residus. 
Atès que l’aprovació inicial de l’ordenança esmentada ha estat exposada al públic 
per un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la 
Província de Tarragona número 50 del dia 14 de març de 2016 i al Taulell 
d’anuncis de la Corporació, sense que contra la mateixa 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 l’Ordenança de recollida de residus. 
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de l’Ordenança aprovada 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 unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
16. Aprovació definitiva del Reglament de l’Hotel d’Entitats. 
 

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de 
febrer de 2016, el Reglament municipal de règim intern regulador de l’ús i 
funcionament de l’Hotel d’entitats. 
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 50 del dia 14 de març de 2016 i en taulell 
d’Anuncis, sense que contra el mateix s’hagi formulat cap mena de reclamació o 
al·legació. 
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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 de l’Hotel d’entitats. 
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 unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
17. Aprovació inicial modificació Reglament del Mercat públic de Santa Bàrbara. 
 

Vist l’expedient instruït per a la modificació del Reglament municipal regulador del 
règim de funcionament del Mercat públic municipal. 
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 la modificació del Reglament municipal regulador del 
règim de funcionament del Mercat públic municipal, 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, fer-ne cinc cèntims, es tracta de regular l’horari mínim d’obertura 
dels paradistes, on coincideixin les parades de carn i peix, perquè en l’horari 
actual, bàsicament per les tardes no hi ha peix i és el que volem evitar, de manera 
que al menys una tarda hi hagi venda de peix al mercat municipal. L’horari dels 
matins pràcticament és el mateix. Se’ls hi farà arribar el nou horari als paradistes, 
de manera que si hi ha algun incompliment tindrem un reglament, aprovat pel Ple 
de la Corporació on estarà marcat l’horari mínim a complir. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, els paradistes ens són sabedors? 
 
El Sr. Alcalde, és una reivindicació del carnisser i dels pescaters, després de 
diverses converses es va arribar a aquest horari.    
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 
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18. Aprovació, si s’escau, acord territorial per a la reactivació econòmica i 
l’ocupació. 

 
Compromís de cooperació de les entitats locals del Montsià, empreses i comunitat 
educativa. 
 
Atès que el Montsià és la comarca més meridional de Catalunya, té una població 
de 69.613 habitants i  és considerada una zona rural. Les característiques pròpies 
dels dotze pobles que la conformen fa que es puguin diferenciar dos eixos 
principals; l’eix costa litoral - delta de l’Ebre i l’eix de la Plana - Ports. Tot i que 
l’economia i el treball s’esdevenen en el territori més enllà d’un municipi, aquestes 
dos realitats divergents han dificultat històricament un plantejament comú de les 
polítiques de desenvolupament comarcal.  
Atès que el Montsià ha estat un dels territoris més castigats per la crisi econòmica. 
La seva duresa ha afectat les nostres famílies i els indicadors socioeconòmics així 
ho demostren:  

 Una caiguda del PIB del 12,75% en el període 2007-2013 enfront el 4,92% 
de la mitjana catalana 

 Un PIB per capita de 18.100 € enfront els 27.700 € de mitjana. 
 Amb un 20,81% de taxa de desocupats és la segona pitjor taxa de 

Catalunya. 
 El 30% de les persones aturades són de llarga durada, dels quals el 75% 

són majors de 45 anys.  
 Al voltant del 20% de les persones desocupades són joves (de 16 a 34 

anys). 
 El 89% de les persones aturades només té els estudis obligatoris.  

 
Atenent que, preocupa la cronificació d’aquesta situació i els efectes que pot 
comportar per al territori. Uns efectes que comencen a ser visibles amb una 
pèrdua de població els darrers anys, principalment situada en edats compreses 
entre els 20 i 39 anys. Aquesta pèrdua humana afecta la pèrdua de talent, 
l’envelliment de la població, i la riquesa social i econòmica actual i futura. 
Atenent que aquest escenari ens transporta a una percepció, tant interna com 
externa, de manca de dinamisme econòmic i d’atractiu territorial que preveu un 
futur poc encoratjador per a la comarca. 
Vita la gravetat de la situació fa del tot necessari construir una estratègia territorial 
innovadora en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic, basada en la 
cooperació dels actors públics, privats i comunitat educativa. 
Aquest Acord ens ha de permetre impulsar estratègies de desenvolupament 
econòmic i social que millorin les condicions de vida dels nostres ciutadans, i 
que afavoreixin la formació i l’ocupació de qualitat, per tal d’aconseguir la 
reactivació socioeconòmica del territori. 
Aquest nou marc de cooperació entre les institucions, empreses i la comunitat 
educativa, s’ha de veure legitimat per la ciutadania i, per aquest motiu, creiem 
oportú iniciar un procés de participació ciutadana que ha de permetre 
diagnosticar, planificar i consensuar entre totes i tots l’horitzó de les polítiques 
de desenvolupament socioeconòmic i d’ocupació del Montsià. 
 
Una nova governança del desenvolupament econòmic local 
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El nou escenari basat en la cooperació no es pot gestionar amb el vell paradigma; 
per aquest motiu, és necessari replantejar-se el model de governança del 
desenvolupament local del Montsià. “Si volem resultats diferents no podem fer 
sempre el mateix”. 
La concertació territorial s’estructurarà a partir de la participació directa, la co-
responsabilitat en la presa de decisió i el seguiment de les accions per part dels 
sectors públics, privats i ciutadania. Un nou model de governança que 
progressivament  es va adoptant en diferents territoris i que s’alinea amb les 
recomanacions de la Unió Europea  
 
La nova Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (Llei 13/2015, del 9 de juliol) en el prèambul posa de manifest “l’avanç 
indubtable dels territoris en la creació de nous instruments per a coordinar-se, 
relacionar-se i gestionar polítiques d’ocupació en funció de les pròpies 
necessitats”  i posa èmfasi en aquest apartat en el nou concepte de governança 
amb què “es vol aconseguir la interacció entre tres actors: les administracions, la 
societat civil i el sector privat”  i continua dient: “La governança és, doncs, una 
nova forma de govern dinàmic, reticulat o en xarxa, amb procediments més 
cooperatius, més exigència en la participació i més eficiència en la combinació 
dels elements públics, privats i socials”.  
L’article 15 de la Llei dibuixa el concepte de concertació territorial. En el seu 
apartat segon anomena que “l’àmbit territorial de referència per a la concertació 
territorial és la comarca”  i en els apartats següents posa de relleu la importància 
de la participació dels agents públics i privats territorials en la definició de les 
estratègies territorials que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic. 
D’aquesta manera, la nova governança que naix d’aquest Acord territorial per a la 
reactivació econòmica i l’ocupació del Montsià és totalment innovadora al territori i 
es basa en els principis de: concertació, participació i consens. 
 
Montsià Actiu, l’embrió d’una agència de desenvolupament econòmic local 
territorial 
 
Montsià Actiu és un projecte que naix en el marc del Projecte “Treball a les 7 
comarques” del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que compta amb la 
implicació de totes les entitats locals de la comarca i amb l’adhesió de més de 50 
entitats socials i econòmiques. 
L’experiència adquirida  i l’expertesa tècnica ha fet que avui dia puguem disposar 
d’una xarxa tècnica de treball professionalitzat que executa accions en tres àmbits 
concrets a tot el Montsià: 

 El suport a les persones desocupades 
 El suport al teixit productiu 
 L’organització i planificació del desenvolupament local 

 
En l’àmbit del suport a les persones desocupades s’ha articulat el dispositiu 
ACTIVA’T, que vetlla per l’equilibri territorial, la igualtat d’oportunitats i la cohesió 
social, amb resultats altament satisfactoris. Anualment el dispositiu acompanya en 
la inserció laboral a més de 200 persones. 
Des de la millora del teixit productiu és d’on naixen les noves oportunitats laborals. 
Per això, en l’àmbit del suport a l’empresa es disposa d’una cartera de serveis de 
qualitat que dóna resposta a les necessitats de més de 150 empreses cada any. 
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Una relació que ha permès la generació d’espais de confiança i de cooperació 
públic - privat 
 
Els actors que impulsen l’Acord 
 
Les institucions públiques són els ajuntaments dels municipis d’Amposta, 
Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, Masdenverge, Mas de Barberans, la Sénia, 
Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Ulldecona, l’Entitat 
Municipal Descentralitzada dels Muntells i el Consell Comarcal del Montsià. 
Les organitzacions empresarials i empreses representades en Càmara 
Arrossera del Montsià, el Col·lectiu d’Empresaris del Moble de la Sénia i Estellé 
Parquet, SL. 
La comunitat educativa, que és un actor clau, amb la inclusió i participació de 
l’Institut Montsià.  
Tots els compromisos que es proposen adquirir els actors es basen en l’altruisme i 
la generositat de tothom, pensant en l’interès del territori i la seva gent. I tot això 
ens porta a treballar per al bé comú. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Santa Bàrbara es compromet a impulsar estratègies de 
desenvolupament econòmic i social que millorin les condicions de vida dels 
nostres ciutadans, i afavoreixin la formació i l’ocupació de qualitat per aconseguir 
la reactivació socioeconòmica del territori. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Santa Bàrbara es compromet a facilitar un nou marc de 
cooperació entre les institucions, el teixit productiu i la comunitat educativa, i 
l’impuls d’un procés de participació ciutadana que permeti diagnosticar, planificar i 
consensuar l’horitzó de les polítiques de desenvolupament socioeconòmic i 
d’ocupació del Montsià. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Santa Bàrbara es compromet a vetllar pel 
desenvolupament de les estratègies de desenvolupament econòmic i social 
mitjançant la creació de la Taula de Concertació Territorial formada per les 
institucions, empreses i la comunitat educativa.  
 
QUART. L’Ajuntament de Santa Bàrbara reconeix el treball implementat en el 
marc del projecte Montsià Actiu. Les entitats locals responsables posen a 
disposició d’aquest Acord la seva xarxa de treball perquè actuï com a oficina 
tècnica. 
 
CINQUÈ. L’Ajuntament de Santa Bàrbara es compromet  a treballar per donar a 
conèixer aquest Acord i la seva voluntat oberta a altres entitats locals, centres 
educatius i empreses del territori. 
 
El Sr. Alcalde, com deuen saber va ser un acord entre els Ajuntaments, el Consell 
Comarcal del Montsià, empreses de diversos sectors i el sector de l’ensenyament, 
per donar una reactivació a tot el tema econòmic i l’ocupació comarcal, tots els 
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Ajuntaments de la comarca ens hi vam adherir i ara es passa pel Ple per tal de fer-
ho oficial. És un acord important, que els tècnics tots apunten cap a aquesta 
reactivació que ha d’anar compartida entre el sector públic i el sector privat, 
recolzat amb l’ensenyament. 

 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
19. Aprovació, si s’escau, Moció del grup municipal de CiU de l’Ajuntament de 

Santa Bàrbara per demanar la creació d’una nova sortida a l’autopista AP-7 a 
l’altura de Freginals/Masdenverge. 

 
Les grans infraestructures del nostre país s’han desenvolupat històricament sense tenir 
en compte les necessitats de les poblacions mitjanes i petites, considerant-les 
únicament com un lloc de pas.  
 
La comarca del Montsià és l’única de Catalunya per les que discorre l’autopista 
AP-7 que no té cap entrada/sortida a la mateixa autopista, el que provoca que els 
seus 70.000 habitants haguem de desplaçar-nos fins les entrades 41 o 42 
ubicades a L’Aldea (Baix Ebre) o Vinaròs (Baix Maestrat) respectivament per 
poder fer ús d’aquesta important via de comunicacions. Sense facilitar gens el 
desenvolupament de l’interior de la comarca per la mancança ja exposada de la 
proximitat a l’enllaç a una via ràpida. 
Per la nostra situació geogràfica ens trobem en un tram entre les dues sortides de 
l’autopista AP-7 més properes separades per 24 kms; fent-lo, amb diferència, el 
més llarg de tots els trams en la zona del sud de Tarragona i nord de Castelló. 
El Montsià és la comarca més allunyada, pel sud, de la capital de Catalunya, o de 
la capital de la província, llocs als quals és necessari desplaçar-se amb relativa 
freqüència per raons de treball, estudis, visites mèdiques, tràmits burocràtics, ús 
de ports o aeroports, o oci, motiu pel qual els seus habitants són els que han de 
suportar una major despesa en peatges i combustible en els seus desplaçaments 
quan utilitzen l’autopista AP-7, que de moment, és l’única via ràpida del territori. 
Aquesta mesura ajudaria a obtenir una major qualitat en vies de comunicació, i 
una major facilitat en connexions a vies ràpides, especialment per a tots els pobles 
de l’interior del Montsià, castigats durament per la forta crisi econòmica dels 
darrers anys. 
Volem també apuntar que l’actual concessió del tram de l’autopista AP-7 entre 
Tarragona i València finalitza el proper 31-12-2019 quedant lliure de peatges a 
partir d’aquest moment. 
 
Per tot l’exposat el Grup Municipal de CiU proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara els següents acords: 
 
1. Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya la creació d’una nova sortida en l’autopista AP-7 a l’altura dels 
municipis de Freginals o Masdenverge que doni servei als habitants del 
Montsià, i en especial a les poblacions de l’interior de la comarca. 

 
2. Demanar a la concessionària Aumar (participada al 100% per Abertis) que 

alliberi els peatges. 
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3. Comunicar aquest acord a la resta de corporacions municipals del Montsià, al 

Consell Comarcal del Montsià, per tal que s’hi adhereixin. 
 
4.  Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, així com a l’empresa concessionària Aumar els presents acords.    
 

El Sr. Alcalde, és una demanda que en principi no l’ha presentat cap Ajuntament 
de la comarca, però nosaltres pensem que per al nostre poble, en particular i per a 
tot el Montsià en general, és un benefici. No cal recordar el desgraciat accident 
que va passar fa un mes o mes i mig; d’una sortida a l’altra hi ha 24 quilometres 
per tant les ambulàncies abans d’arribar a l’accident havien de fer molts 
quilometres tot i que estesin al costat de l’accident, perquè l’ambulància de Santa 
Bàrbara estava a 7 quilometres i per arribar a l’accident va haver de donar la volta 
per l’entrada a l’autopista d’Amposta, i tots sabem que quan es tracta d’accidents 
greus el temps és molt important. 
Per tot això i perquè al Montsià no tenim cap sortida, essent un punt cèntric que 
pot anar bé tant als que van cap a dalt com als que van cap a baix, no faria falta 
desplaçar a la gent cap a la sortida de Vinaròs o cap a la sortida d’Amposta-
L’Aldea, que ja es troba a la comarca del Baix Ebre. Tal com he dit ho proposem 
perquè pensem que és un benefici per al nostre poble i per tota la comarca en 
general. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, ho aprovaré, però em 
sembla, si no em falla la memòria que aquesta sortida a Freginals ja es va 
demanar fa molts anys, quan estàvem en plena bonança econòmica pel tema del 
moble i no se el per què la proposta es va quedar dins un calaix i no es va tirar 
endavant. 
 
El Sr. Alcalde, l’hem proposat natros, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, no ens ho ha 
impulsat ningú. 
 
El Sr. Boqué, si, però si vostè mira l’hemeroteca veurà que ja fa anys que es va 
sol·licitar, i no es va tirar endavant, però que em sembla correcte perquè si mirem 
la distància entre la sortida d’Amposta-L’Aldea i la sortida de Tortosa en prou 
feines hi ha 5 quilòmetres, és una mica absurd que estiguin tan juntes i que al 
Montsià no n’hi hagi cap i que la sortida més propera estigui a 25 o 26 
quilòmetres. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, quan ens va presentar la 
moció a la Junta de portaveus ja l’hi vaig dir que ens semblava bé, que ja feia 
temps que se’n havia parlat però que sempre es deia sortida Freginals/Amposta i 
jo l’hi vaig demanar que fos Freginals/Masdenverge, perquè ens aproparia una 
entrada d’autopista al costat del poble, i fins i tot si és cert el que han dit que l’any 
2019 s’acaba la concessió de l’autopista, tindríem una entrada ràpida que ens 



 

34 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

aniria molt bé per a totes les empreses, a més de ser gratis al convertir-se en 
autovia.  
 
El Sr. Alcalde, ja l’hi vaig comentar que si la posaran a la part de dalt o a la de 
baix, és més una qüestió tècnica que altra cosa. Els tres grups municipals estem 
d’acord i és important. 
 
El Sr. March, en l’únic que ens podem trobar és, a veure si per culpa de demanar 
aquesta entrada, allarguen la concessió de l’autopista. 
 
El Sr. Alcalde, crec que no serà el cas, si l’allarguen no serà per això, i si el 
condicionat fos aquest retiraríem la proposta, ens quedem amb l’autopista gratis i 
sense sortida.   
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del 
membres presents de la Corporació. 

 
20. Aprovació, si s’escau, Moció presentada pels grups municipals de CiU i d’EP 

de l’Ajuntament de Santa Bàrbara en suport a les mobilitzacions i accions 
contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre. 

 
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets 
que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) 
entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de 
les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, 
Navarra i el País Valencià).  
 
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte 
les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van 
presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el 
Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les 
activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  
 
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de 
cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per 
a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis 
presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; 
per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 
9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim 
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. 
Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el 
manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser 
presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè 
s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa. 
 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals 
(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els 
proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en 
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cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels 
planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que 
algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les 
masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les 
masses de l'aigua.  
 
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de 
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans 
de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no 
tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació 
(embassaments). 
 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va 
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que 
havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La 
Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca 
espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern 
espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al 
Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 
discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre.  
 
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur 
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els 
seus pobles, el Grup Polític d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i 
Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya I Entesa proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
1. MANIFESTAR al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de  Santa 
Bàrbara a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va 
tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 
 
2. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin 
contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 
 
3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del 
Pla i liderar una resposta institucional unitària. 
 
4. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així 
com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i 
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els 
cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre. 
 
5. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i 
el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees 
d’Aigua, Aus i Hàbitats. 
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6. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i 
econòmica, vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs. 
 
7, EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les 
Terres de l'Ebre, respecte als cabals ecològics d'una manera especial. 
 
8. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
El Sr. Alcalde, com el seu títol indica es tracta de donar suport a les mobilitzacions 
i accions que es facin contra un pla de conca que pensem que atenta una mica 
contra el territori i especialment contra el Delta de l’Ebre. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup del PP, intentaré ser molt breu, es tracta de 
donar suport a les mobilitzacions dels ciutadans en contra del Pla Hidrològic, amb 
tots els respectes als ciutadans i crec que és legítim, i per tant ho tinc que 
respectar, però voldria saber perquè si no em dona una mala sensació, aquests 
ciutadans on estaven quan es va fer el mini transvasament cap a Tarragona?, i on 
estaven quan es va fer el transvasament de Tarragona a Barcelona?. El primer el 
va fer Convergència i Unió, i el segon, que allí està preparat per si “Barcelunya”, 
he dit “Barcelunya”, no Barcelona, perquè dona la sensació que Catalunya només 
és Barcelona, ho necessita, que crec recordar, que el va fer el tripartit, on estaven 
aquests ciutadans?, amb tots els respectes, llavors es van quedar a casa i ara han 
sortit al carrer, tan es respectable una cosa com una altra; i com he dit em dona 
una mala sensació, perquè aquí s’està parlant d’accions contra el Pla Hidrològic i 
em sembla que ara es parlava del cablal, hi veig una sèrie de contradiccions, tinc 
els meus dubtes, penso que hi ha un rere fons al darrera, i per tant no aprovaré la 
moció. 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, el nostre grup l’hi donarem 
suport, la gent és sobirana i pot decidir en cada moment el que l’interessa, en 
quant al mini transvasament va haver-hi bastanta gent que es va moure, potser no 
tanta com ara, potser no tants partits polítics com ara, el segons transvasament 
cap a Barcelona, es va quedar en un projecte, no s’ha executat i contra aquest 
també hi va haver moltes mobilitzacions, la mateixa gent que ha sortit ara va sortir 
llavors. Nosaltres com Ajuntament hem d’estar al costat de la gent del poble i una 
gran majoria de la gent de les Terres de l’Ebre hi estant en contra, per les raons 
per la qual s’enduen l’aigua, si fos per aigua de boca potser se’n podria parlar, 
però moltes vegades el transvasament cap al País Valencià que ha proposat el 
Partit Popular, ha estat més per a fer camps de golf i zones residencials que per a 
aigua de boca. 
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué per al·lusions. 
 
El Sr. Boqué, el primer mini transvasament que va fer Convergència, que jo 
recordi, de manifestació aquí no en va haver cap. El segon transvasament fins a 
Barcelona, segons jo tinc entès si que està fet, la canonada  està posada, no em 
faci dir l’any però va ser quan estaven patint moltes restriccions d’aigua i el 
President Montilla, el va tirar endavant, però com va ploure el tema es va quedar. 
En aquell moment vostè no podia presentar una moció defensant els ciutadans, 
quan era el seu partit el que ho estava fent, com havia de presentar una moció en 
contra si el seu partit, Esquerra Republicana, eren els que l’estaven fent, sigui una 
mica coherent i ja m’agradarà veure’ls ara quan des de València, ara que tots són 
amics, els hi demanen aigua, ja m’agradarà veure què farà Esquerra Republicana. 
 
El Sr. March, només una cosa, com no estava aquí no podia presentar cap moció, 
no se ni si Esquerra tenia representació. Sempre he dit que per damunt de 
qualsevol ideologia, per damunt de qualsevol partit, jo soc ciutadà de les Terres de 
l’Ebre i les he de defensar. 
 
El Sr. Baqué, ja m’agradaria que això que diu ho hagués fet amb el tema dels 
bous. 
     
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels set membres de CiU, dos d’EP, i un en contra del PP. 

 
21. Aprovació, si s’escau, Moció presentada pel grup municipal d’EP de 

l’Ajuntament de Santa Bàrbara sobre la valoració cadastral de construccions 
agràries en sòl rústic imposada pel Govern de l’Estat. 

 
El proper 2016 al nostre municipi, el Ministeri de Hisenda a través de Dirección 
General del Cadastro Inmobiliario, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004 de 5 
de març, farà servir directament el sistema de valors modulars urbans en el 
conjunt de construccions indispensables per l’activitat agrícola, ramadera i 
forestal, i equiparant el valor d’aquestes construccions agràries a les urbanes. 
Aquesta aplicació es fa sense haver fet els estudis de mercat preceptius respecte 
a les construccions indispensables 
per a les  activitats agràries i que els valors cadastrals rústics tenen increments 
desproporcionats i contraris a la legislació cadastral; així, es donen 
sobrevaloracions de tres a sis vegades el seu valor de reposició, tenint en compte 
que el valor de reposició és el màxim que es pot tenir en el Cadastre. 
L'aplicació de les noves mesures comportaran un augment molt significatiu en la 
valoració de les finques i propietats, que poden suposar un increment de l'impost 
actual del 300 % al 600 %, segons denuncien. 
Aquestes sobrevaloracions comporten efectes sobre un conjunt d’impostos; el 
primer, en el pagament anual de l’impost de bens immobles (IBI) de naturalesa 
rústica; en segon lloc, en els impostos que graven les transmissions patrimonials, 
ja sigui per successió, donació o compravenda, devaluant significativament les 
bonificacions establertes a la legislació estatal i catalana en favor dels titulars de 
les Explotacions Agràries Prioritàries; a més, també afecta al límit patrimonial per 
a la concessió de beques universitàries. 
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Esta és una mesura que no ajudarà a la incorporació de nous agricultors al sector. 
A més, les sobrevaloracions sobre les finques i les construccions es podran arribar 
a reclamar amb recàrrec per als darrers quatre anys. Per últim, l'augment que 
patirà la valoració del patrimoni familiar, "res a veure amb la realitat", generarà 
molts problemes per a les famílies que tinguen fills estudiants i vulguen demanar 
qualsevol tipus de beca o ajuda. 
Des d’Esquerra Planera que, malgrat aquesta mesura recaptatòria proporcionaria 
més ingressos a l’Ajuntament, el sistema de valoració cadastral del ministeri 
d’Hisenda és arbitrari, injust i confiscatori, a la vegada que no té en compte la 
capacitat econòmica de la pagesia professional que ha de fer front a en aquests 
tributs. 
Per tot l’exposat , es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1.Instar al govern de l’Estat a que es comprometi a anul·lar tot el procés de 
valoracions de les construccions agràries en sòl rústic. 
 
2.Instar a la Generalitat a rebaixar els mòduls assignat en la comprovació de 
valors dels bens immobles rústics en els impostos de Transmissió Patrimonials i 
actes jurídics documentats i sobre successions i donacions. 
 
3.Que l’ Ajuntament de Santa Bàrbara revisi a la baixa el coeficient sobre les 
construccions agrícoles, ramaderes i forestals del terme de Santa Bàrbara, així 
com revertir aquest impost al món rural. 
 
4.Fer arribar aquests acords al ministre de hisenda espanyol i al conseller 
d’economia català. 

 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, votaré abstenció, penso que 
si és tal i com consta en al moció és injust per al pagès, però ha de pagar tothom i 
s’hi ha unes revisions cadastrals, com periòdicament s’haurien de fer, llavors s’ha 
de pagar, que el valor sigui un o un altre, que estigui ajustat o no, això és un altre 
tema. 
 
El Sr. Alcalde, la protesta ve una mica per aquí, pel valor que se’ls hi dona a les 
construccions agrícoles, que se’ls hi dona un valor com a construcció urbana i això 
fa pujar moltíssim la valoració cadastral i en conseqüència l’IBI. La moció parla 
d’un increment del 300% al 600%, de manera que el rebut en el menor dels casos 
s’està triplicant. 
 
El Sr. Boqué, quin any va ser l’últim que es va fer revisió cadastral de rústica. 
 
El Sr. Alcalde, no l’hi sabria dir, però la moció demana que s’anul·lin les 
valoracions fetes pel Govern central, que la Generalitat rebaixi els mòduls a 
aplicar i a l’Ajuntament que revisi a la baixa el coeficient a aplicar a l’IBI. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
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El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, tal i com està el món de la 
pagesia, amb la crisi que té actualment la pagesia i fins i tot el model que tenim, 
tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol, amb petites explotacions en 
les que cadascuna té la seva caseta de camp per guardar els estris, i fer pagar 
aquestes casetes com a urbana és injust, per això vam presentar la moció a 
petició d’Unió de Pagesos.    
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels set membres de CiU, dos d’EP, i una abstenció del 
PP. 

 
22. Precs i Preguntes. 
 

El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Boqué, representant del grup municipal si té alguna 
pregunta o prec. 
 
El Sr. Boqué, com està el tema de la multa dels 60,00 euros del cadastre. 
 
El Sr. Alcalde, no era una multa, era una taxa pels treballs de revalorització del 
cadastre, tota la informació que tinc és que es tractava d’una taxa regulada per una 
llei pels treballs efectuats pels tècnics del cadastre, val 60 euros, el que passa és 
que aquesta vegada la revalorització va ser massiva, llavors és quan els dius 
negociem-ho, ja que no és el mateix vidre per una valoració que per moltes, però 
no em van donar opció a discutir res més, perquè és una taxa aprovada per 
cadastre. 
 
El Sr. Boqué, i no té res a veure amb una revisió cadastral que s’hagués hagut de 
fer i no es va fer. 
 
El Sr. Alcalde, no. 
Ara passaria a contestar les preguntes que el Sr. March, regidor d’EP, ha presentat 
per escrit. 
La primera diu: ”Fa aproximadament un any un grup de veïns del carrer Jaume I va 
recollir signatures ja que havia una sèrie de persones, veïnes que molestaven 
moltíssim a la resta; es va recollir aquestes signatures i es va portar a l'Ajuntament 
per veure si es pot reconduir i buscar el bon veïnatge entre persones. 
Tenim constància que no han rebut cap resposta per part de l'ajuntament i ens 
agradaria saber perquè?”. 
L’hi he de puntualitzar una sèrie de coses, primer diu fa quasi un any, quan l’escrit 
té entrada l’1 de setembre, per tant set mesos. El fet de no contestar els veïns és 
que des de la Regidoria de Governació, des de la de Serveis Socials i des 
d’Alcaldia, es va parlat amb els tècnic del tema i ens aconsellen la màxima 
discreció, perquè entrem en temes de protecció de dades, de llei de menors, de 
secret professional, són temes delicats que no es poden esbombar. 
 
El Sr. March, els veïns simplement el que volen és una contestació i aquesta en 
seria una de bona. 
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El Sr. Alcalde, si tal i com vostè diu a la pregunta, l’objectiu era reconduir i buscar 
el bon veïnatge entre persones, crec que els propis veïns han d’haver vist que s’ha 
fet alguna cosa. 
 
El Sr. March, ells m’han dit que ha hagut una certa baixada d’intensitat, però el que 
ens van transmetre va ser que no se’ls havia dit res, crec que una explicació tan 
senzilla com l’ha que acaba de fer seria fàcil de contestar, dir-los s’estan fent coses 
però hem de ser discrets. 
 
El Sr. Alcalde, això mateix ja l’hi vaig dir a un veí que va venir preguntant altra 
vegada pel tema, no es tracta de fer un band, ni de saltar-nos la llei.  
 
La segona pregunta, diu: “Sabem que les conductes incíviques a l'hora de tirar 
basures, van fer decidir a l'equip de govern de posar un «limitador» a l'apartat de 
plàstics per a que no aboquessen material voluminós... a la pràctica el que ha 
passat és que el material voluminós ha quedat fora i moltes vegades la imatge dels 
contenidors és deplorable... 
Demanem que es treguen aquests limitadors ja que la funció que fan no ha estat 
adequada i ha empitjorat la imatge”. 
No és una pregunta, és un prec i hauria de saber que aquest tema, no l’ha 
gestionat l’equip de govern com diu aquí, ho ha gestionat el COPATE, del qual 
vostè és conseller comarcal i té informació de primera mà si la vol, són 
competències del COPATE, jo després que vostè m’envies la pregunta vaig 
informar el COPATE, i m’ha contestat dient-me que: “la reducció es va fer al 
novembre del 2015 i la prova va ser finançada per Ecoembes, degut a que havia 
un 35% d’elements impropis al contenidor, llavors es va voler fer aquesta prova 
pilot per a veure si podien reduir un 10% aquests impropis i arribar a un 25%.” 
Després de tot aquest temps de prova veuen que la cosa no ha millorat tot el que 
ells volien, ja que sempre argumentaven que si es tirava menys quantitat però de 
millor qualitat el reciclatge sortiria més beneficiós per a la població. Em diuen que a 
finals d’abril tornaran a analitzar els resultats.  
Els hi vaig preguntar perquè la prova es va fer a Santa Bàrbara, i em van dir que 
era pel tema de la ruta dels camions que feien la recollida dels contenidors de 
plàstic, que si entrava un poble que no estès a l’estudi les dades no serien 
correctes. 
En quant a la seva afirmació que “moltes vegades la imatge dels contenidors és 
deplorable”,  en algun moment molt puntual potser, però l’hi diria que no és pels 
envasos, és perquè la gent no sap que tenim una deixalleria, o els hi és més 
còmode llençar-ho als contenidor i molestar el veïnat, a més l’ajuntament té un 
operari que fa dos rutes per tots els contenidors del poble de forma diària. Per tant, 
l’aspecte no és per haver posat una mitja boca. 
 
El Sr. March, ja l’hi he comentat que bàsicament es deu a la conducta incívica de la 
gent, és cert que sóc conseller comarcal però del COPATE no en tinc ni idea 
perquè no és la meva conselleria. Natros amb aquests preguntes el que fem és 
donar trasllat de peticions que ens fa la gent del poble, que ens diuen podríeu 
preguntar al Ple això o allò, i amb l’explicació que vostè ha fet tota la gent del poble 
se’n ha assabentat.     
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El Sr. Alcalde, la prova no ha acabat d’anar massa bé, segons ells, “esperàvem 
una millora més important en la qualitat, però no ens plantegem canviar el bombo 
perquè té la mida homologada i caben els envasos perfectament”. 
A mi també m’ho han comentat que segons quina mida de bossa portés tens 
problemes per fer-la encabir. Si jo per la meva banda puc fer pressió, i si vostès 
també en fan i s’acaba traient millor per tots. 
 
El Sr. March, un altre prec, ja que parlàvem de conductes incíviques i ja que hem 
aprovat una ordenança de recollida de residus, seria bo intentar ser més estrictes 
amb aquestes conductes. 
 
El Sr. Alcalde, vostè en l’aprovació inicial d’aquesta ordenança va votar abstenció, 
perquè volien fer al·legacions, no les va fer i ara ens demana que natros 
seguéssim estrictes. 
 
El Sr. March, però en l’aprovació definitiva he votat a favor, i si no he fet 
al·legacions és un problema meu i del meu partit, no té res a veure. Ara un cop 
aprovada hem de ser més estrictes, una de les raons del per què es van aprovar 
les ordenances va ser per posar-les al dia i perquè no es podien sancionar 
determinades conductes. A partir de les queixes de la gent del poble els hi 
demanem, no que siguem molt estrictes, però si que es sigui més curós. 
 
El Sr. Alcalde, ara s’han de donar a conèixer, s’ha de fer pedagogia, s’han d’enviar 
avisos a la gent que fa conductes incíviques, i tot això porta un procés i un temps, 
a més que moltes vegades aquestes conductes es fan i es desconeix l’autor, això 
és un altre tema, i si ho sap seu calla, potser ens hauríem de conscienciar que es 
pot sancionar, però ha d’haver algú que digui ha estat aquell, que l’hagi pescat in 
fraganti, o que digui que aquell porta el gos davant casa meva i no en plega ni una, 
per tant també han de ser els veïns el que han de col·laborar amb l’administració. 
 
El Sr. March, no tenim cap poder coercitiu per evitar aquestes conductes, en una 
primera fase se’n ha de fer difusió, en una segona avisar l’infractor i en una tercera 
actuar. 
 
El Sr. Alcalde, aquesta és la idea. 
 
El Sr. March, un altre prec, en la legislatura passada vam demanar i ens van dir 
que es miraria però que no s’ha fet, és la construcció de columbaris al cementiri. 
 
El Sr. Alcalde, la setmana passada vaig parlar amb la funerària Remsa, que per 
cert ja han posat en funcionament els seu tanatori, i amb el Regidor de Governació, 
encarregat del cementiri, vam comentar el tema i ens diuen que no hi ha demanda. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Regidor de Governació Sr. Ollés. 
 
El Sr. Ollés, els hi vam oferir la possibilitat de construir un petit mòdul de 
columbaris, 20-24 per provar-ho, però el gerent de Remsa em va dir que no hi ha 
demanda a Santa Bàrbara, suposem que és pel fet que la majoria de gent del 
poble tenen nínxol, i també perquè n’hi ha de disponibles. 
 



 

42 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

El Sr. March, potser no se’n demanen perquè la gent sap que no n’hi ha, es podria 
fer a l’inrevés, fer una prova i oferir-los a unes taxes totalment diferents, a unes 
taxes més baixes. 
 
El Sr. Alcalde, es recull el prec.   
 
El Sr. March, un altre prec, a l’aparcament del poliesportiu, mira que n’hi ha de 
llocs però hi ha gent que té la mania d’estacionar el cotxe a la mateixa entrada, de 
manera que obstrueix l’entrada a l’aparcament, per tant demanar que es posin 
unes pilones per limitar l’aparcament en aquella zona. 
 
El Sr. Alcalde, s’ha de mirar sobre el terreny. 
 
El Sr. March, no se si està fet, fa molts anys se’n va fer un, però demanar que es 
faci un estudi de senyalització del poble i que s’habiliti partida per a l’any 2017 per 
comprar senyals. 
 
El Sr. Alcalde, està fet des de l’any 2006 i és el que s’està aplicant quan es posa 
alguna senyal. Segurament amb una modificació de crèdit que farem incorporarem 
romanen de crèdit i arreglarem un parell de carrers en els quals anirà senyalització, 
potser és el que fa falta en aquest poble.        
 

Urgències 
Acabat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, i prèvia la seva declaració 
d’urgència, adoptada per unanimitat, va tractar-se l’assumpte i adoptar-se l’acord 
següent: 
Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració a signar amb l'Associació de 
Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la 
Comarca del Montsià (APASA), per tal d’avançar la construcció en una primera 
fase, un edifici per destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional, i en una segona 
fase un altra edificació per al Servei assistencial o residencial d'atenció a 
persones amb discapacitat intel·lectual en aquest municipi 
 
Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb l'Associació de Famílies de 
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la Comarca del Montsià 
(APASA), per tal d’avançar la construcció en una primera fase, un edifici per destinar-lo al 
Servei de Teràpia ocupacional, i en una segona fase un altra edificació per al Servei 
assistencial o residencial d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en aquest 
municipi de Santa Bàrbara. 
 
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat 
de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions 
públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al municipi. 
 
Atès l’evident interès que per al conjunt del municipi i per les famílies de les persones amb 
discapacitat intel·lectual representa la implantació d'un servei assistencial que afavoreixi 
l'atenció  a les persones amb discapacitat  intel·lectual del municipi i dels municipis veïns. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

 
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració a signar amb l'Associació de 
Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la Comarca 
del Montsià (APASA), per tal d’avançar la construcció en una primera fase, un edifici per 
destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional, i en una segona fase un altra edificació per al 
Servei assistencial o residencial d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual en 
aquest municipi. 
 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós per a la signatura del 
conveni aprovat. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat del membres 
presents de la Corporació. 

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

Vist i plau 
         L’Alcalde 
             
 
 
 

Alfred Blanch Farnós 
 


