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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 30 de juny 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 30 de juny 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 
Sra. Laia Pla Coto 
Sr. Joan Abella Calduch 
Sr. March March Mayo 
Sr. Manel Crespo Liñan  
Sr. Javier Boqué Piñol 

 

 Excusa la seva absència: Sr. Adrián Batiste Cuartero  
       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 1 de juny de 2016. 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

3. Aprovació definitiva modificació Reglament del Mercat públic de Santa Bàrbara. 

4. Aprovació, si s’escau, modificació de l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la 

taxa per la inscripció i assistència a la Llar d'Infants Municipal. 

5. Aprovació, si s’escau, calendari de festes locals 2017. 

6. Aprovació, si s’escau, Moció de recolzament a la gestió de la Cooperativa Agrícola 

del Camp Santa Bàrbara  

7. 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 
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dia i que porta per títol: “Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades 
pels licitadors de l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase””. 
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 1 de juny 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 52/2016 de 23 de 
febrer, fins el número 59/2016, de 29 de juny, ambdós inclosos. 
Restant el Ple assabentat. 
 

3. Aprovació definitiva modificació Reglament del Mercat públic de Santa 
Bàrbara. 

 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 
d’abril de 2016, la modificació del Reglament municipal regulador del règim de 
funcionament del Mercat públic municipal. 
Atès que l’aprovació inicial de la modificació 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 91 del dia 12 de maig de 
2016. 
Atenent que contra l’acord esmentat es presenten les següents al·legacions pels 
adjudicataris de les caselles interiors del mercat números 2 i 3: 
No estar d’acord amb que l’obertura del dimarts sigui obligatòria, proposant que 
sigui opcional. 
I en que l’horari de les tardes de les parades de peix sigui a partir de les 18,00 
hores, sinó a partir de les 19,00 hores. 
Vist l’informe emès per Secretaria, i 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. Estimar les al·legacions presentades en el sentit que l’obertura del 
dimarts sigui opcional per a les parades de peix i que l’horari de les tardes de les 
parades de peix sigui a partir de les 19,00 hores. 
SEGON. Amb les esmenes anteriors aprovar definitivament la modificació del 
Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Mercat públic  
municipal. 
TERCER. Ordenar la publicació del text íntegre de la modificació del Reglament 
aprovat en el Butlletí oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en 
vigor. 
 
El Sr. Alcalde dóna la aparaula al Sr. Boqué. 
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El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, hi ha un canvi respecte de 
l’horari d’obertura del mercat respecte de les peixateries, en lloc d’obrir a les 18 
hores obriran a les 19 hores. 
 
El Sr. Alcalde, si són les dues petites al·legacions que van presentar els peixaters. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, una consideració les 7 de la 
tarda a l’estiu és una molt bona hora però a la tardor-hivern és molt tard.   
 
El Sr. Alcalde, jo he mantingut diversos converses amb ells, i imposar la meva 
autoritat i dir que s’obre a les 5 de la tarda, perquè qui vol a aquesta hora ja en té 
de peix, però diuen que per a vendre peix fresc i de primera qualitat l’han de portar 
a aquesta hora. És la seva forma de treballar, són els adjudicataris de les parades 
i hem d’arribar a un acord. 
 
El Sr. Boqué, suposo que en cas d’incompliment hi hauran conseqüències, a més 
que si no va bé suposo que es podrà canviar. 
 
El Sr. Alcalde evidentment, és un horari negociat que en principi ha d’haver a 
tothom i si veiem que la cosa no funciona buscarem solucions. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia és aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la Corporació.  
 

4. Aprovació, si s’escau, modificació de l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora 
de la taxa per la inscripció i assistència a la Llar d'Infants Municipal. 

 
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de la següent ordenança fiscal: 
 
 Núm. 29 Taxa  per la inscripció a la llar d’infants municipal. 
 
D’acord amb el que establert a l’article 15 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. 
 
La Secretària interventora acctal. ha elaborat una proposta d’ordenança fiscal. 
 
Al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció del següents: 
 
 A C O R DS 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de la següent ordenança fiscal: 
 
 Núm. 29 Taxa  per la inscripció a la llar d’infants municipal. 
 
SEGON. Aquest acord provisional i els textos integres de la ordenança fiscal que s’hi 
annexen pel que fa referència a les modificacions efectuades en els altres casos, 
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s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període 
de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí 
Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més els textos 
modificats en la següent ordenança fiscal: 
 
 Núm. 29 Taxa  per la inscripció a la llar d’infants municipal. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 15 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, 
es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, 
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
El Sr. Alcalde, els hi faig cinc cèntims, a partir de l’1 de  setembre l’horari de la llar 
d’infants s’ha cregut convenient ampliar-lo, obrir a les 7,45 hores fins les 19,00 
hores ininterrompudament, no es contractarà més personal sinó que els que 
existeix anirà fent rotació. L’augment de la taxa ve determinada per la franja del 
migdia, opcional, amb oferiment de servei de menjador amb carmanyola i aquest 
servei té un preu afegit tot i que els pares hagin de portar el menjar, a més també 
no poden fer més de vuit hores, i aquesta franja horària ens permet poder ampliar 
l’horari del servei. 
La taxa serà de 30,00 euros/mes si el xiquet/a es queda tots els dies a dinar, i de 
3,00 euros/dia si es tracta d’un dia puntual. 
La taxa per assistència a la llar d’infants queda igual, es dona més horari al mateix 
preu.  
 
El Sr. Boqué, serà servei de menjador o en carmanyola? 
 
El Sr. Alcalde, servei de menjador amb carmanyola, els hi donaran el menjar que 
portaran els pares, disposem de nevera, microones, el menjar es guardarà en 
perfecte estat per a que al migdia els hi puguin donar. 
 
El Sr. Boqué, es  que havia entès o servei de menjador o menjador amb 
carmanyola. 
 
El Sr. Alcalde, no, s’amplia l’horari més d’una hora al matí i una a la tarda, a més 
de la franja horària del migdia per a que l’hi pugui interessar, per tant s’amplia en 
quatre o cinc hores el servei al mateix preu, penso que beneficiem a tots el usuaris 
i si algú necessita la franja del migdia també se li ofereix però a un preu de 30,00 
euros al mes. 
 
El Sr. March, comentar que ens congratulem de la idea.  
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Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia és aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la Corporació.  

 
5. Aprovació, si s’escau, calendari de festes locals 2017. 
 

Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en 
el que exposa que s’està preparant l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a 
l’any 2017. 
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les 
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i que per Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre 
del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 
Vist l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar com a festes locals del municipi de Santa Bàrbara per a l’any 
2017, les següents: 
 

 Dia 9 de maig festivitat de Sant Gregori patró del municipi.  
 Dia 4 de desembre festivitat de Santa Bàrbara patrona del municipi. 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials a les Terres de 
l’Ebre del  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia és aprovada per unanimitat dels 
membres presents de la Corporació.  

 
6. Aprovació, si s’escau, Moció de recolzament a la gestió de la Cooperativa 

Agrícola del Camp Santa Bàrbara  
 

El grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Santa Bàrbara, a través del seu cap, 
presenta al Ple d’aquesta Corporació del mes de JUNY de 2016 la següent: 
 

MOCIÓ 

El dia 9 de juny de 2016, el parlament de Catalunya va debatre, i votar,  la 
convalidació del decret llei de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives, aprovat pel mes de maig pel govern. El dia 8 de juny va haver 
una manifestació a les portes del Parlament en la que hi eren presents algunes 
cooperatives de les Terres de l’Ebre, Agrícola del Camp de Santa Bàrbara, 
Soldebre de Tortosa, la cooperativa de la Sènia, la de Batea,  la Cambra Arrossera 
del Montsià... tot i que a les nostres comarques hi ha mes cooperatives que no 
comparteixen el decret, en total un 30% del cooperativisme Català. 
El motiu és el desacord en el contingut de l’esmentat decret  que obliga a les 
cooperatives amb seccions de crèdit a fer una aportació obligatòria del 3%  del seu 
passiu, amb l’objectiu de crear un fons d’ajut a les cooperatives amb secció de 
crèdit que en un moment determinat puguin tenir problemes de liquiditat econòmica 
que afecte negativament a la seva continuïtat, i per tant que tinguin conseqüències 
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per als seus socis, com ha estat el cas de les cooperatives de l’Aldea i Cambrils, 
entre d’altres. 
Cal recordar que les cooperatives són entitats autònomes i que per tant dins del 
marc jurídic actual tenen plenes capacitats per a decidir el model de gestió que 
creguin convenient, per la qual cosa, els socis i els seus equips directius són 
responsables de la seva gestió. 
No obstant, també les cooperatives han jugat un paper social important que ha 
permès durant molt de temps que el sector del camp, al món rural (oblidat moltes 
vegades de les grans ciutats) pogués comercialitzar els seus productes en 
determinades garanties econòmiques i de qualitat, aposta molt important que esta 
permetent un creixement  del valor afegit dels productes agraris, i que en el nostre 
cas ha estat un motiu de reconeixement gastronòmic i turístic, que està donant uns 
bons beneficis a les nostres terres declarades Reserva de la Biosfera. 
Per tant estem d’acord en que al model cooperatiu se li ha de donar tot el 
recolzament per a poder mantenir aquesta funció social i de promoció del territori, i 
que les seccions de crèdit han de continuar ajudant als pagesos per a poder 
superar moments difícils, que el camp té que afrontar massa vegades. Però 
considerem que la solució no és la que en aquests moments s’està plantejant per 
part del Departament d’Agricultura, perquè aquest fons pot reduir capacitat 
econòmica a cooperatives com la del nostre municipi, l’Agrícola del Camp de Santa 
Bàrbara que en la seva gestió econòmica i més concretament en la seva secció de 
crèdit, compleix amb escreix les garanties econòmiques, jurídiques i socials que es 
poden esperar d’una cooperativa de les més importants de Catalunya i de l’Estat. 
És per aquests motius que presentem al Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara els 
següents acords: 
 

ACORS 
 
1.- Recolzar plenament la gestió de la Cooperativa Agrícola del Camp del nostre 
poble en la seva gestió global i més concretament en la seva secció de crèdit, 
model a seguir per la seguretat que representa per als seus associats. 
 
2.- Demanar al Departament d’ Agricultura la modificació del decret, i que elimini 
aquesta aportació del 3% del seu passiu i que es negociï amb aquestes 
cooperatives una solució pactada. 
 
3.- Que el Departament d’agricultura busqui altres alternatives per ajudar a les 
cooperatives en problemes econòmics per a que no tingui afectació als seus socis i 
per tan posen en perill les seves economies familiars. 
 
4.-Que el Departament d’Agricultura apliqui una moratòria en l’aportació del 3%, 
fins que s’arribi a un acord definitiu en la solució final del fons a  les seccions de 
crèdit. 
 
5.- Que en cas d’aprovar la moció, el seu contingut es comuniqui al Departament 
d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació, a la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya, a l’Associació de Seccions de Crèdit i a la Cooperativa 
Agrícola del Camp. 



 

7 

 

Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

El Sr. Alcalde, ve arrel d’un fons que s vol crear per a que els cooperatives que 
econòmicament s’ho estan passant malament i per a que puguin temporalment 
agafar aquests fons. Els gestors de la cooperativa no ho van veure clar i van 
decidir no participar en el mateix. 
Això era quan es va presentar la moció ara sembla ser que les coses han canviat 
una mica, ja que, arrel de tot el rebombori que s’ha creat el Decret s’ha paralitzat i 
s’han començat negociacions  amb els afectat per intentar arribar a un acord. 
Pensem que és un deure, com a  Ajuntament,  defensar la gent del poble en temes 
que afecten directament als pagesos, i que ens els últims temps se’ls està atacant 
bastant.  
 
Passant a la votació la Moció es aprovada per unanimitat de tots es membres 
presents de la Corporació. 

 
7. Precs i Preguntes. 
 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, s’estan fent algunes obres al 
cementiri? 
 
El Sr. Alcalde, s’estan repassant  les teulades dels nínxols, s’estan netejant i 
pintant amb una pintura antihumitats, per cert que ja han acabat. S’han realitzat per 
operaris extrets de serveis socials, gent que estava cobrant ajudes i amb una 
miqueta més els podíem tenir unes hores a la setmana, ja deu fer un parell o tres 
de mesos que feien aquesta tasca 
Li passo la paraula a la Regidora de serveis socials que l’hi explicarà millor. 
 
La Sra. Rodríguez, són persones del municipi que estan cobrant una prestació que 
implica un pla de treball, que com a punt bàsic té que fer inserció laboral, van 
participar en un programa que ens venia conveniat per la Fundació Gentis i com 
van fer unes pràctiques i es va veure que eren bons treballadors, se’ls va oferir al 
possibilitat d’ampliar les pràctiques cobrant, fent-los un contracte de tres mesos; un 
treballador tenia el contracte de 10 hores i l’altre de 15 hores setmanals, se’ls hi va 
fer un contracte de tres mesos perquè necessitaven reforçar l’operari del cementiri i 
neteja viària, ja que també han anat amb la bufadora acompanyant a l’agranadora. 
 
El Sr. Boqué, com estan les obres del carrer Victòria? 
 
El Sr. Alcalde, avui han asfaltat i ho han deixat pràcticament acabat i la setmana 
que bé ja obriran al trànsit, falta que es refredi l’asfalt, sembla que es podria 
transitar però amb la calor que està fent no seria adequat, dilluns pintaran els 
passos zebra i quan tot estigui eixut obriran, a molt tardar dijous i es donaran per 
acabades les obres d’aquesta fase. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
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El Sr. March, no hem fet arribar cap prec ni pregunta, simplement comentar que 
estem davant festes majors, per tant desitjar a tots els que ens escolten, planers i 
planeres, que s’ho passin molt bé i que vagin bé les festes majors.    

 

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, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de 
l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”. 
 
Atenent que el Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 1 de juny de 2016, 
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra 
"Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase". 
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent: 

Licitador Preu exclòs 
IVA 

IVA  

Construcciones Josep Maria Miró, SL 216.353,70 45.434,28 

EDIFISA ENTER, SL 205.000,00 43.050,00 

TOP Proyectos y Contratas, SL 251.354,85 52.784,52 

Regimovi, SL 197.500,00 41.475,00 

Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA. 197.119,05 41.395,00 

RIGEL OVER, SL. 212.932,09 44.715,74 

ARTÍFEX Infraestructuras, SL.  218.473,43 45.879,42 

CONSTRUCAT6, SL. 199.075,14 41.805,78 

Also Casals Instal·lacions, SL. 216.799,69 45.527,94 

Obres Vent i Sol 2010, SL. 231.171,08 48.545,91 

 
Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de 
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte. 
Efectuades les valoracions de les ofertes presentades, d’acord amb el que determina el 
Plec de clàusules econòmiques administratives, l’oferta més econòmica no incursa en 
baixa temerària o desproporcionada, ha estat la presentada per Gestión Ingenieria y 
Construcción de la Costa Dorada, SA, qui ha ofert realitzar l’obra pel preu següent: 
238.514,05 € 
 
Per l’anterior es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
A la vista de l’anterior, es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents: 
1. Construcciones Josep Maria Miró, SL. 
2. EDIFISA ENTER, SL. 
3. TOP Proyectos y Contratas, SL. 
4. Regimovi, SL. 
5. Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, SA. 
6. RIGEL OVER, SL. 
7. ARTÍFEX Infraestructuras, SL.  
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8. CONSTRUCAT6, SL. 
9. Also Casals Instal·lacions, SL. 
10. Obres Vent i Sol 2010, SL. 
 
SEGON. Requerir l’empresa Gestión Ingenieria y Construcción de la Costa Dorada, 
SA, per tal que en el termini de en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del 
següent en que rebi el present requeriment, presenti la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del TRLCSP, 
d’haver constituït la garantia definitiva per import de 9.855,95 €., equivalent al 5 per 
100 del preu d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i autorització atorgada en favor 
de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per tal que durant l’execució del contracte pugui 
consultar quantes vegades sigui necessari el compliment per part de l’empresa de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors. 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, van dir que el que s’adjudica és 
al primera fase, el que diem aigües fora?. 
 
El Sr. Alcalde, si. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP,  quin és el preu d’adjudicació? 
 
El Sr. Alcalde, 238.514,05 €, és una baixa respecte del preu del projecte d’uns 50/60 
mil euros. 
 
Passant a la votació la proposta es aprovada per majoria absoluta amb els sis vots 
favorables de CiU, un del PP i dos en contra d’EP. 

 

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

Vist i plau 
         L’Alcalde 
             
 
 
 

Alfred Blanch Farnós 

 

 


