Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 29 de setembre 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.,
Yolanda Valldepérez Castells, essent les vint hores del dia 29 de setembre de 2016,
per celebrar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:

Sr. Sr. Alfred Blanch Farnós
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
Sra. Eva C. Franch Cases
Sr. Manel Crespo Liñan
Sr. Javier Boqué Piñol

Secretaria acctal. de la Corporació: Yolanda Valldepérez Castells
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 18 de juliol de 2016.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en relació a
la futura rotonda ubicada entre la Carretera de la Galera, el Passeig de la
Generalitat i altres.
4. Aprovació, si s’escau, Liquidació de tributs del servei de recaptació de la Diputació
corresponent a l’exercici 2015.
5. Aprovació, si s’escau, Compte General 2015.
6. Donar compte de l’Informe de la Intervenció sobre el període mig de pagament a
proveïdors segons el Reial Decret 635/2014.
7. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es determinen les línies
fonamentals del pressupost 2017.
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les Ordenances Municipals.
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9. Precs i Preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 18 de juliol 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 dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 60/2016 de 8 de juliol,
fins el número 77/2016, de 28 de setembre, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en
relació a la futura rotonda ubicada entre la Carretera de la Galera, el Passeig
de la Generalitat i altres.
Vist el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries en el que
respecta a la futura rotonda ubicada entre la Ctra. de La Galera, el Passeig de la
Generalitat i altres, redactada pel despatx d’Arquitectura Mesquearquitectura,
SCP.
Vist l’informe favorable de Secretaria i del Tècnic municipal, es proposa l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en
el que respecta a la futura rotonda ubicada entre la Ctra. de La Galera, el Passeig
de la Generalitat i altres, redactada pel despatx d’Arquitectura
Mesquearquitectura, SCP.
SEGON. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes,
mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la
Província i un dels diaris de major difusió de la província, als efectes de la
presentació d’al·legacions o reclamacions.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde President Alfred Blanch Farnós per a la signatura
de la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
El Sr. Alcalde explica als membres del Ple que es tracta de la modificació de les
Normes en relació a la rotonda ubicada en l’encreuament del Passeig de la
Generalitat i la Carretera de la Galera, enfront del poliesportiu, les cases de la
Gepseria i de la Masada de Cid. Les Normes subsidiàries preveuen una rotonda
que anirà bé tant per a la circulació com per la seguretat viària, per què de la
modificació? dons perquè la rotonda prevista és bastant gran i d’aquesta manera
hi haurà una menor afectació al veí afectat, per això la modificació redueix el
diàmetre de la rotonda i es desplaça en sentit pavelló afectat així més als terrenys
municipals i menys als dels veïns de la masada i respectant així la masada, que
tots sabem que és una de les primeres del poble, aquesta és l’explicació de
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l’aprovació de la modificació que un cop acabat el tràmit ha d’estar aprovada
definitivament per la Comissió d’Urbanisme.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, només saber si el veí afectat
hi està d’acord.
El Sr. Alcalde, en principi sí, hem mantingut converses amb ells i hi han estat
d’acord, desprès parlarem de com es compensa aquesta cessió dels terrenys.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, ho aprovarem i ho agraïm,
perquè és una proposta que el nostre grup d’Esquerra Planera els hi va fer l’any
passat.
Passant a la votació la proposta de l’alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
4. Aprovació, si s’escau, Liquidació de tributs del servei de recaptació de la
Diputació corresponent a l’exercici 2015.
Vist l’informe d’intervenció de fons sobre la liquidació de tributs de BASE
corresponent a l’exercici 2015 que diu:
“En relació al compte de recaptació que presenta l’Organisme Autònom de
Recaptació de Tributs de la Diputació de Tarragona (BASE) referit a la gestió de
cobrament de tributs durant l’exercici 2015. informo:
A) Executiva
Primer. L’anàlisi numèric de la liquidació es presenta com annex a aquest informe.
El resultat de la gestió de Base ha estat el següent:
Càrrec inicial a 01-01-15
Nous càrrecs exercici
Càrrec definitiu descomptats els recàrrecs de la Diputació
Baixes de l’exercici
Ingressat
Percentatge dels ingressos
Percentatge de les baixes
Percentatge de dates ( baixes més ingressos)
Saldo pendent de cobrament a l’ajuntament
Premi executiva BASE
3

828.521,97
229.863,69
1.058.385,66
45.083,66
207.100,83
19,57%
4,26%
23,83%
806.201,17
28.195,50
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Interessos devengats
Diferència Ajuntament

0,00
178.905,33

Segon. La diferència que existeix entre les xifres que figuren al compte de
recaptació i les que es presenten a l’aprovació prové dels recàrrecs provincials de
l’ IAE, que al no ser un recurs propi no es comptabilitzen.
B) Voluntària no liquidable
Primer. Els càrrecs inicials que figuren a la liquidació de BASE s’ajusten als
padrons fiscals aprovats per l’Ajuntament per 2015.
Càrrec
1.654.860,63
Minoració del càrrec
13.555,87
Càrrec definitiu sense recàrrec provincial
1.641.304,76
Ingressos de l’Ajuntament segons liquidació Base
1.385.317,28
Pendent a 31-12-2015 sense recàrrec provincial
218.441,92
Pendent en voluntària sense recàrrec provincial
37.545,56
Pendent total
255.987,48
Premi cobrament de BASE
48.486,09
Ingressos Líquids ajuntament
1.336.831,19
Bestretes realitzades
815.160,04
Devolucions realitzades
2.013,21
Diferencia a transferir
519.657,94
Segon. Les baixes que presenta Base estan degudament documentades i
contrastades per l’Oficina de gestió tributària. La majoria són acords de
l’Ajuntament, crèdits incobrables, i errades de fet, materials o aritmètiques. Un cop
corregits els errors, un gran nombre d’aquest rebuts es posen al cobrament
mitjançant liquidacions directes.
Normalment les baixes de l’IAE, són degudes a les resolucions adaptades per
l’Agència d’Administració Tributària, sobre tot per errors en la confecció dels
rebuts o bé per anul·lacions derivades de la finalització de les activitats que grava
l’impost.
La major part de les baixes de l’Impost sobre vehicles es per que no circulen,
s’han transferit a altres titulars o s’han donat de baixa durant el primer trimestre.
També hi ha moltes baixes per crèdit incobrable, i prescripció, i que figuren en
l’expedient. És en aquest punt on BASE tindria que esforçar-se molt més per no
tenir que arribar a la prescripció.
Tercer. Els percentatges de recaptació són els que figuren a continuació.
Si considerem els cobraments efectuats tant en període voluntari com en
executiva, els percentatges de recaptació dels padrons de 2015 són els següents
percentatges:
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Econ.

Descripció

11200

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA
RÚSTICA
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA
URBANA
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENY
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA DE CLAVEGUERAM
TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES
TAXA PER CEMENTIRI

11300
11500
11600
13000
30100
30200
30900

Recaptat
%
95,60%
85,29%
81,24%
70,09%
96,92%
89,57%
88,36%
94,43%

Quart. S’hauria de demanar a BASE un esforç per incrementar encara més
aquests percentatges.
C) Voluntària liquidable
Que BASE considera que integren el compte de voluntària liquidable tots aquells
càrrecs que no formen part dels padrons que es meriten l’u de gener i que es
cobren en voluntària al llarg de l’any. En concret són les altes i baixes de l’IAE, de
IVTM i els ingressos directes de l’IBI, tant urbana com rústica, plusvàlues, taxes
etc.
El comte de recaptació voluntària liquidable corresponent a l’exercici 2015 es
presenta com a annex . El resultat final de la gestió de Base ha estat el següent:
Càrrec inicial
Minoració càrrec
Càrrec definitiu sense recàrrec provincial
Ingressos de l’Ajuntament
Pendent en voluntària sense recàrrec provincial
Pendent executiva
Pendent total
Percentatge cobrament
Percentatge de les baixes

98.500,12
5.412,43
93.087,69
54.945,91
27.660,90
10.480,88
38.141,78
59,03%
5,49%

CONCLUSIÓ
Aprovar la relació del compte de recaptació que presenta l’Organisme Autònom de
Recaptació de Tributs de la Diputació de Tarragona (BASE) referit a la gestió de
cobrament de tributs durant l’exercici 2015.”
És per tot això que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Aprovar la liquidació de tributs de la Diputació d’aquest Ajuntament,
referida a 31 de desembre de 2015.
SEGON. Remetre una còpia del acord autoritzada pel Sra. Secretaria de la
Corporació i amb el vistiplau de l’Alcalde, a BASE.
El Sr. Alcalde, explicar-los que es tracta de la liquidació que ens passa Base
respecte dels tributs que recapta en nom de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el
més destacat és que, es recapta pràcticament el 95% del que es posa al
cobrament.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels set membres de CiU, un del PP i tres abstencions
d’EP.
En aquests moments el regidor Sr. Adrián Batiste Cuartero s’incorpora a la sessió
plenària.
5. Aprovació, si s’escau, Compte General 2015.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de
l’entitat local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15
de maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 16 de juny de 2016. Exposat el compte general al públic en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 124, de data 30 de juny de 2015, pel període
reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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 Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions
concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
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Per tant,
ES PROPOSA
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local
i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre
els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació,
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el què
determinen els articles mencionats en la part expositiva.
El Sr. Alcalde, aquest punt ja va estar dictaminat per la Comissió Especial de
Comptes, al mes de juny, havent estat dictaminat per unanimitat de tots els grup i
ara del que es tracta és d’aprovar-ho pel Ple.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, ens abstindrem tot i que el
vàrem dictaminar favorablement, però ho hem estat sopesant i com no són els
nostres comptes ens abstindrem.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels set membres de CiU, un del PP i tres abstencions
d’EP.
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6. Donar compte de l’Informe de la Intervenció sobre el període mig de
pagament a proveïdors segons el Reial Decret 635/2014.
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu:
“Dades corresponents al 2n 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
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 què 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 2n trimestre de 2016 són les següents:
Any

Tipus
Període

2016 Trimestral

Període
02

Estat

Data

vigent 25/07/2016

P.M.Pagam.

R.O.Pagades

-17,54931068

-18,79685783

R.O.Pendents

Total
Pagaments

Total
Pendents

-0,908571959 318.761,74 23.897,37

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
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medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre
anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de
cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos
que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”.
El Sr. Alcalde estem complint amb que diu la norma i abans que m’ho preguntin
dir-los que estem pagant a menys 17 dies respecte de l’obligació legal que tenim.
Estem pagant molt al dia.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
7. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es determinen les
línies fonamentals del pressupost 2017.
Es dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia que literalment es transcriu:
“1. ANTECEDENTS
1. El 4 de març de 2016 l’Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini per
al període 2017-2019.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar
informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les
línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2017.
3. En data 6 de setembre de 2016, l’Interventor va emetre informe sobre les línies
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre
les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus
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pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa
europea.
2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel 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 les corporacions locals tenen l'obligació de remetre al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de
cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que
han de contenir almenys la següent informació:
 Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
 Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la
capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del
sistema europeu de comptes.
 Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos,
tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a
lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els
seus principals rúbriques.
 Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.

Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat
que exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
PREVISIÓ
2017
1.350.000
20.000
630.210
836.721
17.790
2.854.721

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7

225.000
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Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

225.000

0
3.079.721
2017
925.071
1.238.190
1.656
158.160
2.323.077
0
633.611
22.330
655.941
35.514
35.514
3.014.532

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2017:
a) contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari
e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute
3. Les modificacions més significatives en relació a al previsió de la liquidació de
l’exercici 2016 són les següents:
Ingressos/Despeses
Ingressos
Corrents
Capital
Financers
Despeses
Corrents
Capital
Financers
Saldo operacions no financeres

2016
2.945.621,00
2.747.721,00
5.900,00
192.000,00
3.315.178,96
2.406.337,00
862.285,00
46.556,96
-515.001,00
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taxa variació
2016/2017
0,05
0,04
37,14
-1,00
-0,09
-0,03
-0,24
-0,24

2017
3.079.721,00
2.854.721,00
225.000,00
0,00
3.014.532,08
2.323.077,00
655.941,08
35.514,00
100.702,92
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Ajustes para el càlcul de cap.
Neces. Financ. SEC95
Capacitat o necessitat de
finançament
Deute viva a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio Deute Viva/Ingressos
corrents

-198.874,04

-99.298,02

-713.875,04

1.404,90

240.939,69
240.939,69

205.426,48
0,00
205.426,48

0,09

0,07

3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”
El Sr. Alcalde, es tracta de línies general que desprès s’han d’ajustar però ja els hi
puc dir que seran uns pressupostos molts similars als de l’any 2016, si han
consultat la documentació ja han vist que estaríem parlant de sobre uns 3.000.000
euros.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les Ordenances Municipals.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les següents ordenances
fiscals:





Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Núm. 8

Impost de sobre construccions, instal·lacions i obres.
Taxa per expedició de documents administratius.
Taxa per llicències urbanístiques.
Taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
 Núm. 11 Impost de sobre vehicles de tracció mecànica.
 Núm. 13 Taxa per prestació de serveis a la piscina municipals, instal·lacions
esportives i altres serveis anàlegs.
 Núm. 30 Preu públic per la publicació d’anuncis en la revista d’informació
municipal i en programes varis d’activitats municipals.
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’ordenances fiscals.
Al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció del següents:
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A C O R DS
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances
fiscals:





Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Núm. 8

Impost de sobre construccions, instal·lacions i obres.
Taxa per expedició de documents administratius.
Taxa per llicències urbanístiques.
Taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
 Núm. 11 Impost de sobre vehicles de tracció mecànica.
 Núm. 13 Taxa per prestació de serveis a la piscina municipals, instal·lacions
esportives i altres serveis anàlegs.
 Núm. 30 Preu públic per la publicació d’anuncis en la revista d’informació
municipal i en programes varis d’activitats municipals.
SEGON. Aquest acord provisional i els textos integres de les ordenances fiscals que
s’hi annexen pel que fa referència a les modificacions efectuades en els altres casos,
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 les següents ordenances fiscals:





Núm. 2
Núm. 3
Núm. 4
Núm. 8

Impost de sobre construccions, instal·lacions i obres.
Taxa per expedició de documents administratius.
Taxa per llicències urbanístiques.
Taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
 Núm. 11 Impost de sobre vehicles de tracció mecànica.
 Núm. 13 Taxa per prestació de serveis a la piscina municipals, instal·lacions
esportives i altres serveis anàlegs.
 Núm. 30 Preu públic per la publicació d’anuncis en la revista d’informació
municipal i en programes varis d’activitats municipals.
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 aniré detallant les diverses modificacions i desprès els hi donaré la
paraula.
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L’Ordenança núm. 2 Impost de sobre construccions, instal·lacions i obres, que va
lligada amb l’Ordenança núm. 4 Taxa per llicències urbanístiques, la modificació fa
referència al fet d’establir una quota mínima entre totes dues de 30,00 €. L’Impost de
sobre construccions, instal·lacions i obres una quota mínima de 23,08 € i, la Taxa per
llicències urbanístiques una quota mínima de 6,92 €.
L’Ordenança núm. 3 Taxa per expedició de documents administratius, es tracta
d’afegir un epígraf per la tramitació de les targetes d’armes de 4a. categoria (balineres i
pistoles d’aire comprimit), per un import de 15,00 €.
L’Ordenança núm. 8 Taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local, suposa la incorporació de la taxa per adquisició del dret
funerari dels nínxols usats, seran un 50% aproximadament de la taxa per adquisició
del dret funerari dels nínxols nous. La modificació també fa referència a l’arrodoniment
dels import pels diversos serveis.
L’Ordenança núm. 11 Impost de sobre vehicles de tracció mecànica, en el sentit
d’establir una bonificació del 100% per als vehicles històrics, els catalogats com a tals
amb tota la seva documentació i elèctrics. Una bonificació del 50% per als vehicles
híbrids i una bonificació del 25% per als vehicles de més de 25 anys.
L’Ordenança núm. 13 Taxa per prestació de serveis a la piscina municipals,
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, es modifiquen els preus dels cursets
de natació a gent gran que tindran un import de 35,00 €, i el bono-curset de 45,00 €, la
qual cosa suposa una rebaixa de 5,00 € per cada carnet respecte l’any anterior.
L’Ordenança núm. 30 Preu públic per la publicació d’anuncis en la revista d’informació
municipal i en programes varis d’activitats municipals, simplement també es tracta
d’arrodonir els preus respecte els anunciants al programa de festes.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, hi votaré a favor.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, un parell de consideracions, la
bonificació dels vehicles històrics ja s’havia aprovat.
El Sr. Alcalde, no, els vehicles històrics són aquells que porten a la matrícula tres hacs
“HHH”, i que necessiten un reconeixement especial. Els exempts eren els de més de
25 anys, pensant amb el medi ambient creiem que millor bonificar cotxes elèctric i
híbrids, que no pas cotxes que no tenen cap tipus de mesura mediambiental.
El Sr. March, voldríem demanar votar les modificacions de les ordenances per separat,
perquè en algunes estem d’acord i en altres no.
El Sr. Alcalde, la votació és conjunta, no obstant faci les puntualitzacions que cregui
convenient.
El Sr. March, el nostre votarà en contra, tot i que volem que consti que en relació a
l’Ordenança núm. 2 entenem que, tot i que s’ha d’establir un mínim aquest és una
mica alt. Respecte la núm. 4 ho entenem.
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El Sr. Alcalde, la núm. 2 i la núm. 4 van lligades, l’import de 30,00 € és la suma de les
dos ordenances, una puja 23,08 € i l’altra 6,92 €, la primera fa referència a l’impost
sobre construccions, i la segona a les tasques administratives que suposa l’obtenció
de els llicències.
El Sr. March, amb l’Ordenança núm. 3 estem d’acord a l’igual que amb la núm. 8, que
és una manera de donar-los sortida. En quant a l’ordenança núm. 11 ho veiem molt
adequat i per l’últim i en relació a les ordenances 13 i 30, ho trobem bé.
Passant a al votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels set membres de CiU, un del PP i tres abstencions
d’EP.
9. Precs i Preguntes.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, voldria que em fessin una
valoració de les passades Festes Majors en el seu conjunt així com també una
valoració econòmica, del cost real de les mateixes.
També un prec en relació a la neteja dels contenidors, tot i que tinc constància de
que es fa, però potser seria bo que al començament d’estiu es traguessin i es
netegessin els lixiviats, per evitar les males olors.
El Sr. Alcalde, el què ens pertoca és dir-ho al COPATE i demanar-los que es
netegin amb més assiduïtat i sobretot durant l’època d’estiu.
El Sr. Boqué, ja he dit que els netegen però els hi renten la cara i jo el que demano
és que es netegi el de baix on va a parar aigua i de tot, com els lixiviats.
El Sr. Alcalde, els hi traslladarem, a més està bé que ho facin com més sovint
millor.
El Sr. Boqué, una altra qüestió seria el tema de l’horari de recollida dels
contenidors, segons tinc entès el municipi de Santa Bàrbara és últim en fer la
recollida i normalment hi ha contenidors que la recollida es fa a les 3 o les 4 de la
matinada, demanaria que es pogués canviar o que s’alternés la recollida entre els
diferents municipis i que els conductor dels camions tinguessin una mica de cura ja
que la gent està descansant i procuressin no accelerar ni donar cops als
contenidors, i més a l’estiu que amb finestres obertes és encara més molest.
El Sr. Alcalde, no l’hi se dir si són l’últim o el primer poble en fer la recollida però si
que l’hi puc dir que ho transmetre al COPATE, a veure com fan les rutes, que els
intenten canviar.
El Sr. Boqué, l’hi agrairia que un cop aprova la liquidació del servei de recaptació
de Base que ens ha dit que estem a un 95% que em digués si s’han detectat
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menys impagats respecte els anys anteriors de l’IBI pel fet que aquest any s’ha
dividit el rebut en dos terminis.
El Sr. Alcalde, el que hem aprovat és la liquidació de l’exercici 2015, i vostè m’està
parlant de l’exercici 2016, per tant, això que pregunta fins d’aquí un any
aproximadament no l’hi podré dir.
El Sr. Boqué, sóc conscient que encara no s’ha fet el segon pagament, però quan
tinguin dades els hi agrairia que ens ho fes saber.
El Sr. Alcalde, quan tinguem un percentatge fiable que ens passi Base l’informaré.
El Sr. Boqué, un altre prec, a veure si és possible fraccionar la resta de pagaments,
no és la primera vegada que el faig aquest prec, que són anuals com a mínim amb
dues vegades. Tinc constància que hi ha Ajuntaments que ho fan fins a tres
vegades.
El Sr. Alcalde, recullo el prec i s’estudiarà.
El grup d’Esquer Planera va presentar per escrit una sèrie de preguntes que
passaré a contestar, la primera deia:
“Davant el canvi de nomenclatura de la carretera de Madrid amb el nou nom, es va
comentar que l’ajuntament assumiria les despeses de canvi de nom del carrer,
també inclou les despeses de notaria en cas de venda o canvi de propietat?”.
Jo vaig comentar i si al que es refereixen és a una carta que vaig enviar a tots els
veïns afectats informant-los del canvi de la nova numeració que els hi corresponia,
hi havia un paràgraf que deia:”també els hi fem saber que fins a finals de l’any
2017 l’ajuntament els expedirà tots aquells certificats que siguin necessaris per tal
de regularitzar la seva situació en diferents llocs, documents oficials en els qual
figure la seva adreça, bancs, DNI, passaport, de forma gratuïta, per tal de facilitarlos les coses i que no els hagi de suposar cap cost econòmic”, això és el que
entenc que volen dir que jo vaig dir. M’he informat i quan un va al notari és el notari
el qui té l’obligació d’actualitzar les dades, el notari fa pagar per fer l’escriptura no
per canviar el nom del carrer. L’Ajuntament expedeix un certificat que es diu de
concordança, que el venim fent tota la vida, per tal de dir, per exemple General
Aranda ara es diu Metge Coto i Garcia, a les escriptures velles encara surten
aquests noms, com Garcia Valiño, General Mola, etc...
Per tant, la pregunta també inclou les despeses de notaria?, quan un fa una venda
o una compra les despeses que es generen no tenen res a veure amb el canvi de
nom.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, em sembla correcte i és bo que
ho expliqui perquè així la gent se’n assabenta.
El Sr. Alcalde, segueixo contestant les preguntes presentades, la segona diu així:
“Hem rebut queixes sobre la brutícia del poble; amb quin criteri i periodicitat es van
passant a netejar els carrers?”.
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Ho he preguntat al Regidor de l’àrea el Sr. Ollés, que m’ha fet un resum del pla de
neteja que està funcionant des del gener de 2014, i els hi passo a detallar:
 La màquina escombradora funciona 5 dies a la setmana (4 dies una persona +
1 dia una altra persona).
 Dilluns i divendres es centra en vies principals i més transitades (Passeig de les
Escoles, zona escoles, Passeig de la Generalitat, carrer Major, Plaça Alcalde
Cid i Cid, carrer Aire, Victòria, Sant Rafael, Mossèn Joan Baptista Sales, ...).
 Dimarts, dimecres i dijous treballen en tres sectors del poble (2 sectors al
districte1, 1 sector al districte 2), prestant especial atenció a punts concrets,
com places, jardins i Parc Municipal.
 Una persona s’encarrega cada dia de repassar les illes de contenidors, buidar
papereres, i fer neteges manuals (escaletes, etc.).
Com a observació dir-los que els últims 15 dies la màquina ha estat avariada dos
setmanes, per cobrir l’absència s’ha contractat la màquina del Consell Comarcal a
hores. No ha passat amb la periodicitat abans indicada, perquè té un cost però ha
passat 3 dies a la setmana, però com la màquina és més grossa ha fet més feina.
’hi passaré una còpia.
La pregunta número 3 diu:
“La rotonda prevista al poliesportiu municipal qui la pagarà?”
S’ha de redactar el projecte per veure el que costarà i se’n farà càrrec l’Ajuntament
i la idea és que es faci per execució directa amb els treballadors de la brigada
municipal. La major part de l’execució afecta terreny municipal i el veí afectat que
està dins d’una Unitat d’Actuació, quan aquesta es desenvolupi mantindrà els seus
drets.
Pregunta número 4 diu:
“El Sr. Alcalde en una reunió ens va comentar que de l’obra d’arranjament del
carrer Mare de Déu de Montserrat, havien sobrat uns diners que els volia invertir
amb part de la segona fase de l’Ajuntament, quina quantitat ha sobrat?”
Una puntualització abans de contestar, no sé si ha estat error meu o ha estat mal
interpretat, els diners no han sobrat del carrer Mare de Déu de Montserrat, han
sobrat de les obres de la 1a fase de l’Ajuntament. L’hi explico, per la licitació de
l’Arranjament de l’edifici de l’Ajuntament 1a fase, havíem pressupostat 300.000,00
€, fet el concurs s’adjudica per aproximadament 240.000,00 €, amb una baixa per
part de l’empresa adjudicatària, per tant tenim un romanent de 60.000,00 €, que els
podem invertir en la segona fase que inclou acabar l’estructura. L’empresa
adjudicatària quan tingui aquí les grues i l’empresa que els ha de fer els
prefabricats els hi és el mateix fer una planta més, planta que els hi costa
50.000,00 €. De manera que la rebaixa que ha fet l’empresa adjudicatària
mitjançant un contracte menor d’obra els hi adjudicarem la segona fase i així
acabar l’estructura de dalt a baix, la qual cosa suposarà acabar pràcticament tota
la segona fase, per tant, el de les fases és una mica orientatiu, perquè si hi ha
baixes i les podem reinvertir, ho farem.
I per últim la pregunta número 5 diu:
“Com està l’estat de l’estació del poble?”
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S’ha enviat un petit expedient a ADIF, amb les petites obres que volíem fer
inicialment i que no afectaven a l’edifici, afectaven més a l’andana, a la il·luminació,
unes tanques de seguretat, unes escales, tot actuacions exteriors, s’han enviat per
veure si compensa i ens poden fer un lloguer simbòlic.
Si han passat han vist que s’ha netejat, amb una brigada de la Diputació que hem
tingut durant quatre setmanes, més operaris de la nostra brigada, s’ha obert
l’andana des de la rotonda fins el camí de Solsó, per tant si pot passar caminant de
dia perquè de nit la il·luminació no funciona.
També es va netejar l’interior de l’estació, vam treure 4 o 5 contenidors de coses
que es van quedar per allí, el que estava en bon estat es va guardar.
Per tant, estem esperant que ADIF ens digui alguna cosa, en el ben entès que de
Barcelona ha d’anar a Madrid, i de Madrid a de tornar, i Barcelona ens ha de
contestar que veuen que hem de fer una inversió a curt o mig termini i que
poguessin signar el contracte d’arrendament amb un preu simbòlic, que tampoc
ens van concretar quin serà, igual no ens agrada.
No havien més preguntes per tant, si té algun prec.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP.
El Sr. March, a l’Hotel d’entitat, durant aquest estiu s’ha utilitzat per alguna entitat i
fa molta calor de manera que s’hi fa difícil estar, per tant demanaríem que en els
propers pressupostos es mirés de consignar partida per posar un sistema d’aire
condicionat, en cara que només sigui en una sala.
Ens hem assabentat d’algunes ofertes de feina, per la premsa, pel facebook, i
considerem que com a representants de la gent del poble tenim dret a que ens
informin.
El Sr. Alcalde, o que vostès ho preguntin.
El Sr. March, no hi estic d’acord, tot l’equip de govern està cobrant per unes hores
de dedicació i natros, els Regidors de l’oposició, no cobrem res.
El Sr. Alcalde, no cobren res?
El Sr. March, no de quota mensual per estar unes hores cada dia a l’Ajuntament,
per tant tenim les nostres feines.
El Sr. Alcalde, a l’igual que els regidors de l’equip de govern.
El Sr. March, però com vostè cobra té l’obligació d’estar unes hores i de fer una
feina, que no l’ha qüestionem en cap moment, però no podem anar detràs de tots
els Regidors.
El Sr. Alcalde, aquesta conversa l‘hem tingut vostè i jo molts cops, i sempre l’hi dic
el mateix, és cert que cobro igual que els Regidors de govern, per fer una feina
durant unes hores i faig aquesta i molta més. L’hi torno a dir, dilluns, dimarts,
dimecres i dijous la tarda, jo estic a la seva disposició, vostè vingui a l’hora que
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hagi acabat la seva feina i parlem del que vostè vulgui, no tinc res que amagar-li.
No torni a dir que no l’informem, vostè es preocupa en informar-se? .
El Sr. March, si que em preocupo.
El Sr. Alcalde, dons no es deu preocupar el suficient.
El Sr. March, tenim el temps que tenim i tenim la capacitat que tenim, estem
d’acord que no ens ho comuniquem tot, però hi ha coses que si, com per exemple
les ordenances no ens les poden fer arribar tres dies abans del Ple i ja tancades.
El Sr. Alcalde, fa més anys que està vostè en aquest Ajuntament que jo, i no sap
que al mes d’octubre s’aproven les ordenances?, si vol fer aportacions ja ho sap, jo
no l’hi aniré al darrera, faci les seves aportacions, que es veuen bé s’aproven que
no dons no.
El Sr. March, nosaltres ho veiem a l’inrevés, vostès tenen uns dies de dedicació, i
quan vostès comences a revisar les ordenances no els hi costa res avisar-nos.
El Sr. Alcalde, ja l’aviso ara al mes de setembre comencem a revisar les
ordenances.
El Sr. March, costa poc fer una trucada, enviar un missatge i ho faig extensiu a la
resta d’assumptes com les festes majors, els pressupostos, etc., no hem d’anar al
seu darrera.
El Sr. Alcalde, en canvi vol que hi vagi jo. Vostè ha de tenir clar que està a
l’oposició i si vol alguna cosa ve a l’equip de govern hi ho pregunta, i ja l’hi he dit
els dies en que estic a la seva disposició.
Com veig que ni hi ha punt d’encontre deixe-m’ho aquí.
El Sr. March, seguint en la mateixa línia també dir-li el canvi del Ple d’extraordinari
a ordinari, vostè el dilluns quan ens van convocar ja sabia el canvi, per què no ens
ho va comunicar?.
El Sr. Alcalde, si faig fer el canvi va ser més pensant en vostès que no pas en
l’equip de govern, perquè per a mi m’és més còmode Ple extraordinari, no hi
hauríem precs i preguntes i ara ja faria mitja hora que hauríem acabat. Jo pensant
que els hi aniria bé, ja que al mes d’agost no vam fer Ple per falta de punts, penso
fem-lo ordinari i així si hi ha preguntes les podran fer, i ara resulta que encara no
els hi sembla bé. El vaig avisar quan ho vaig decidir i ho vaig fer el dilluns a migdia,
perquè desprès de la meva feina vaig passar per les oficines de l’Ajuntament i a les
tres torno a entrar a la feina.
El Sr. March, no és una gràcia per a nosaltres ho és per a la gent del poble, que
ens escolta perquè ens hem assabentat de moltes coses.
El Sr. Alcalde, hi ha alguna cosa més.
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El Sr. Crespo, en la reunió que vam mantenir a principis de mes, vam parlar de
diverses coses i penso que era el moment ideal per explicar-nos el tema de les
borses de treball, de benestar social,...
El Sr. Alcalde, de personal.
El Sr. Crespo, m’he equivocat de personal, perdó, suposo que ja ho sabien.
El Sr. Alcalde, els hi vaig comentar diversos temes, de les obres, i no recordo en
aquest moment exactament el que l’hi vaig dir, però suposo que el tema de la
borsa no estava lligada.
El Sr. March, és en aquest moment quan natros volem participar, quan encara no
està lligat, quan podem fer aportacions, si ens diuen estem pensant en fer una
borsa de treball, collonut, per què no podem aportar un matís, no és una cosa tan
descabellada.
Demana la paraula la Regidora de personal.
La Sra. Rodríguez, no sé si s’han donat compte que cada base que traiem creem
una borsa de treball, no és que ara haguéssim fet una cosa excepcional, tenim una
borsa de treball d’auxiliars administratius, de monitors de lleure, de socorristes, de
personal de neteja. Ja que tal com van sortint les necessitats de contractació,
aprofitem per crear una borsa de treball, de manera que si algun treballador es
posa de baixa no cal fer un nou procés de selecció per cobrir-la.
El Sr. March, una excel·lent explicació, moltes gràcies.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent les vint hores i cinquanta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal.
certifico.
Vist i plau
L’Alcalde

Alfred Blanch Farnós
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