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Ajuntament de  
Santa Bàrbara 

ACTA 
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 29 de desembre 
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 29 de desembre 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 
Sra. Eva C. Franch Cases 
Sr. Manel Crespo Liñan  
Sr. Javier Boqué Piñol 

 
Secretaria acctal.  de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 24 de novembre de 

2016. 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

3. Aprovació, si s’escau, modificació de l’Ordenança fiscal núm. 11 

4. Aprovació provisional 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. 

5. Aprovació, si s’escau, cessió gratuïta a l'Associació de Famílies de persones amb 

discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la Comarca del Montsià 

(APASA) d'una finca de propietat municipal situada al carrer Genar Bartrolí núm 7 per 

a la construcció en una primera fase d’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. 
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6. Aprovació, si s’escau, Pla Local de Joventut 2016-2019. 

7. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 24 de novembre 

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 92/2016 de 25 
d’octubre, fins el número 113/2016, de 28 de desembre, ambdós inclosos. 
Restant el Ple assabentat. 
 

3. Aprovació, si s’escau, modificació de l’Ordenança fiscal núm. 11. 
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de la següent ordenança fiscal: 
 
 Núm. 11 Impost de sobre vehicles de tracció mecànica. 

 
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. 11 Impost de sobre vehicles de tracció mecànica. 

 
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, 
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. 
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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. 11 Impost de sobre vehicles de tracció mecànica. 

 
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, explica que tal i com els va explicar en Junta de Portaveus en 
l’aprovació anterior hi havia una errada material, en el sentit que es van bonificar els 
vehicle elèctrics en excés més del que permet la llei, i es tracta simplement d’adaptar-
nos a la legalitat, i bonificar-los en un 75% en lloc del 100% que van aprovar.  
 
Passant a la votació la proposta de l’alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres 
de la Corporació. 
 

4. Aprovació provisional 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. 

 
Atès que 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, va ser aprovada inicial inicialment pel Ple de la Corporació en sessió duta a 
terme el dia 29 de setembre de 2016. 
Atès que el projecte de modificació puntual esmentat ha estat exposada al públic 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província número 201 del dia 21 
d’octubre de 2016, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7228 del 
dia 18 d’octubre de 2016, Diari l’Ebre del dia 21 d’octubre de 2016, a la pàgina 
web i l’e-tauler de l’ajuntament, sense que en el termini d’un mes d’exposició 
pública s’hagi presentat cap reclamació o al·legació. 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar provisionalment 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. 
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, un cop aprovada inicial i exposada al públic sense que hagin hagut 
al·legacions ara del que es tracta és d’aprovar provisionalment la modificació per 
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passar-la a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre instant la seva 
aprovació definitiva. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, a favor. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, quan tarda la CUTE en aprovar-
ho definitivament? 
 
El Sr. Alcalde, no l’hi se dir, només puc dir-li que la propera comissió d’urbanisme 
està prevista per al 9 de febrer de 2017, per tant hem d’intentar que entri en l’ordre 
del dia d’aquesta comissió. 
 
El Sr. March, votarem a favor, però trobem a faltar que en el pressupost això no 
s’hagués tingut en compte i per tant haurem de fer una modificació de crèdit, si 
s’acaba aprovant. 
 
El Sr. Alcalde, el de la modificació de pressupost ho diu vostè, és cert que no hi ha 
partida pressupostària però ja l’hi vaig dir en Junta de Portaveus que hi ha una 
partida de carrers i places que té import suficient, a més que també està la 
possibilitat de fer traspassos entre partides pressupostàries. 
  
Passant a la votació la proposta de l’alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres 
de la Corporació. 

 
5. Aprovació, si s’escau, cessió gratuïta a l'Associació de Famílies de persones 

amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la Comarca del 
Montsià (APASA) d'una finca de propietat municipal situada al carrer Genar 
Bartrolí núm 7 per a la construcció en una primera fase d’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. 

 
Atès que aquest Ajuntament de Santa Bàrbara és propietari de la finca següent: 
"Parcel·la de terreny situada la terme de Santa Bàrbara, de superfície 2.106 m2 
(segons Registre de la Propietat, i 1.728,96 m2 segons medició real, corresponent la 
resta de superfície a vialitat). Confronta: nord, amb carrer Any 1828; sud, terrenys 
propietat de l’ajuntament de Santa Bàrbara; est, carrer Genar Bartrolí; i a l’oest, SAU 
Equipaments i Edificis de Catalunya”. 
Atenent que la finca descrita està classificada de sòl urbà amb qualificació 
urbanística  com clau 5i: d’equipament comunitari. 
Vist l'expedient instruït per a la cessió gratuïta de la finca que ha estat descrita a 
l'Associació de Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament de la Comarca del Montsià (APASA), per a la construcció en una 
primera fase d’un edifici per destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional, i en una 
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segona fase un altra edificació per al  Servei assistencial o residencial d'atenció a 
persones amb discapacitat intel·lectual, es proposa l'adopció dels següents 
acords: 
PRIMER. Cedir gratuïtament en propietat a l'Associació de Famílies de persones 
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la Comarca del Montsià 
(APASA) la finca que es descriu registralment com segueix: "Parcel·la de terreny 
situada la terme de Santa Bàrbara, de superfície 2.106 m2 (segons Registre de la 
Propietat, i 1.728,96 m2 segons medició real, corresponent la resta de superfície a 
vialitat). Confronta: nord, amb carrer Any 1828; sud, terrenys propietat de 
l’ajuntament de Santa Bàrbara; est, carrer Genar Bartrolí; i a l’oest, SAU 
Equipaments i Edificis de Catalunya". 
Pertany a l'Ajuntament de Santa Bàrbara per compra a la Sra. Carmen Tomàs Ferré. 
Figura inscrita i inscrita al Registre de la Propietat d'Amposta-1 al volum 3436, foli 
105, finca número 6367.  
Referència cadastral8306201BF8180OE. 
Valor: 120.405,32 €. 
SEGON. La finalitat de la cessió, en benefici de la població és que es construeixi 
en una primera fase d’un edifici per destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional, 
que haurà d’estar finalitzat com a màxim el mes de juliol de 2018;  i en una segona 
fase un altra edificació per al Servei assistencial o residencial d'atenció a persones 
amb discapacitat intel·lectual, que haurà d’estar finalitzat com a màxim  el mes de 
desembre de 2021 i es mantingui la seva destinació en els 25 anys següents. 
Si el be cedit no es destina a l'ús previst en el termini fixat o deixen d'ésser-hi 
destinats, la finca revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l'Ajuntament 
de Santa Bàrbara, d'acord amb les condicions de l'article 50 del Decret 336/1988, 
de 17 d'octubre, de Reglament de patrimoni dels ens locals. En cas que operi la 
reversió es donarà compliment a l'article 7 de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, 
de l'accessió i l'ocupació. 
TERCER. La finca està qualificada com a bé patrimonial en l'inventari de l'ens 
local. 
QUART. La finca té la condició de solar d'acord amb la normativa urbanística 
vigent. 
CINQUÈ. La finca que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l'ús 
o finalitat prevista. 
SISÈ. L'expedient administratiu instruït per aquest Ajuntament per tal de procedir a la 
cessió gratuïta d’una finca situada al carrer Genar Bartrolí núm. 7 a l'Associació de 
Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la 
Comarca del Montsià (APASA), per tal de destinar-la a la construcció en una 
primera fase d’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, ha estat exposat al públic, mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí oficial de la província número 114 del dia 15 de juny de 
2016 i en el Tauler d'anuncis de la Corporació, durant el termini de trenta dies no s'ha 
presentat cap mena de reclamació o impugnació contra el mateix. 
SETÈ. Se’n ha donat compte al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya de l'acord de cessió, havent informat favorablement la Direcció General 
d’Administració Local la cessió gratuïta esmentada. 
VUITÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President perquè assistit de la Secretària de la 
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Corporació, formalitzi la cessió esmentada, i subscrigui els documents que siguin 
necessaris per a la plena efectivitat del present acord. 
 
El Sr. Alcalde, suposa la cessió a APASA dels terrenys annexos al CAP i  a 
continuació de la llar d’infants, entre els carrers Genar Bartrolí i Any 1828, per a 
que APASA pugui construir pel seu compte un centre ocupacional i així continuar 
amb el serveis de teràpia ocupacional que ja porta dos anys desenvolupant-se al 
municipi en les dependències municipals de l’Smartcentre. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, a favor. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, considerem que és interessant i 
molt bo per al poble però, tenim uns dubtes i per això voldríem demanar si alhora de 
fer la cessió es pot posar un annex en el sentit que ara fan el centre però imaginem 
que d’aquí un temps aquesta entitat deixi de donar el servei i els terrenys es 
quedessin en propietat d’ells, demanaríem, no se si està previst o no, que si en cas 
que hagués una venda per part de l’entitat o deixés de fer l’activitat, que passès altra 
vegada a titularitat del poble, no s’ha de cedir sense cap garantia. 
 
El Sr. Alcalde, a banda de la cessió del terreny hi ha un conveni signat en el que 
s’inclouen totes aquestes coses que vostè diu i alguna més. Natros el que no volem 
és el que vostè ha dit, cedir el terreny i ha veure si construeixen o no, o si faran el 
que diuen o una altra cosa. L’únic objectiu de la cessió és construir el que diu l’acord, 
un edifici per destinar-lo al Servei de Teràpia ocupacional, per tant, si construeixen 
un altra cosa la cessió s’anul·la i reverteix a l’Ajuntament. 

 
Passant a la votació la proposta de l’alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres 
de la Corporació. 

 
6. Aprovació, si s’escau, Pla Local de Joventut 2016-2019. 

 
Atès que el Pla Local de Joventut de Santa Bàrbara és l’instrument més important 
del qual disposa la regidoria de joventut per donar respostes a les necessitats i 
problemàtiques que el jovent del municipi té. No es tracta d’un document el qual 
després de la seva elaboració fa cap a la pila de papers i documents que hi ha a 
l’Ajuntament i que ningú es mira ni mou del seu lloc. Sinó que, donat que ha estat 
elaborat per molta gent i, en especial, per molts joves la majoria dels quals 
pertanyen al Grup Joventut, és un document que s’utilitza diàriament i que, com a 
l’instrument que serveix per definir, potenciar i coordinar les polítiques de joventut, 
ajuda al personal que compon la regidoria de joventut a seguir unes directrius que 
han estat marcades de manera clara i precisa sense haver de recórrer a la 
improvisació per tal de realitzar programes i accions amb la finalitat de complir la 
papereta. 
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Atenent que quan parlem de definir les polítiques de joventut ens referim al fet de 
recopilar totes les necessitats i problemàtiques plantejades pels joves del municipi, 
tant si són competència de joventut com si no ho són, i definir un model teòric que 
parteix de l’anàlisi de la realitat i que ha de proporcionar unes solucions que siguin 
útils i pràctiques per als joves als quals van destinades.  
Atenent que un cop definides, s’haurà de potenciar les polítiques de joventut i això es 
realitzarà definint uns projectes anuals que es portaran a terme dins de la població i 
que tindran com a finalitat assolir uns objectius que s’hauran marcat, aconseguint 
donar el suport adequat per poder-los realitzar. Impulsar les polítiques de joventut a 
banda de tractar únicament les actuacions que es desenvolupin dins la nostra 
administració, ha de tractar també totes les actuacions que realitzin les altres 
administracions i el teixit social juvenil. 
Tenint com a eina l’anàlisi de la realitat juvenil realitzat els anys 2007 i 2012 al 
municipi i el posterior anàlisi de la realitat juvenil realitzat durant aquest any 2016, 
es realitzarà la visualització de les polítiques de joventut que s’estan duent a 
terme, visualitzant les necessitats i problemàtiques bàsiques, per posteriorment fer 
un diagnòstic i dissenyar els programes d’actuació. Tot això ho farem tenint com a 
eina un mètode de treball que ens permetrà valorar els resultats i realitzar 
avaluacions periòdiques i final. 
Per aconseguir tot això, és necessari que es treballi amb les diferents regidories 
de la nostra administració, amb la resta d’administracions i, sobretot, amb els 
joves del municipi. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019 presentat per al Regidoria de 
Joventut. 
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents 
necessaris per a l’efectivitat de l’acord adoptat. 
 
El Sr. Alcalde, tal i com els hi vaig explicar en Junta de Portaveus, es tracta de 
repetir un pla estratègic, teòric, com al mateix punt s’exposa “és l’instrument més 
important del qual disposa la regidoria de joventut per donar respostes a les 
necessitats i problemàtiques que el jovent del municipi té.” “...és un document que 
s’utilitza diàriament i que, com a l’instrument que serveix per definir, potenciar i 
coordinar les polítiques de joventut,...” “... quan parlem de definir les polítiques de 
joventut ens referim al fet de recopilar totes les necessitats i problemàtiques 
plantejades pels joves del municipi, tant si són competència de joventut com si no 
ho són, i definir un model teòric que parteix de l’anàlisi de la realitat i que ha de 
proporcionar unes solucions que siguin útils i pràctiques per als joves als quals 
van destinades.”... 
Per tant, podem dir que és un document que és un recull de les inquietuds de la 
joventut del poble i d’aquesta manera es van fent plans anuals i es va dinamitzant, 
és un pla que abasta de l’any 2016-2019. 
 
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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7. Precs i preguntes. 
 

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, en el darrer Ple de l’any no 
acostumava a fer ni precs ni preguntes, però intentaré ser el més breu possible, 
un prec i en cas que no sigui així la Sra. Secretària em rectificarà, crec que quan 
es passa a una votació desprès de la votació de cada partit no haurien d’haver 
intervencions, per això demanaria que primer cada grup fes la intervenció respecte 
del punt que es tracta, per al bon funcionament del Plenari i per últim la votació, 
crec que és el correcte, ja que vostè diu passem a la votació jo voto i després es 
fan intervencions. 
Un altre prec, m’han dit que al poble ha hagut algun cas en que han anat els 
Mossos d’Esquadra a retirar un vehicle de la via pública amb una grua i un cop 
s’han donat compte que aquell vehicle tenia tota la documentació en regla han 
hagut de fer marxa en rere, voldria que deixessin clar a tot el poble que els guals 
que hi ha al poble no són legals i que el bo seria que entre veïns hagués un bon 
acord en el sentit que no es molestés al veí, perquè sinó passa això s’avisa als 
Mossos d’Esquadra inclús amb la grua a punt de carregar el cotxe, i no es pot fer, 
no se qui va avisar-los, és cert que hi ha signat un conveni amb els Mossos, 
perquè els tenen la potestat, per sancionar, dirigir el trànsit, etc., però si es 
presenten amb una grua per retirar un vehicle, primer ens hem d’assegurar molt 
bé. 
 
El Sr. Alcalde, són ells els que s’han d’assegurar, la policia són ells. 
 
El Sr. Boqué, qui ha avisat la grua? 
 
El Sr. Alcalde, suposo que el veí afectat, no se de quin cas m’està parlant. El que 
és cert és que els guals que la gent es posa no estan regulats, va ser una 
iniciativa que fa anys es va intentar posar en marxa però es va desestimar al 
veure que no eren viables. La gent a les portes dels magatzems es posa el senyal 
de gual, entenc que és perquè si algun veí o persona de fora vegi que en aquell 
magatzem entra i surt un vehicle. Però també entenc que si una persona no pot 
sortir de casa el primer que fa és trucar als Mossos i són ells els que han d’actuar. 
 
El Sr. Boqué, jo el que volia demanar és que abans d’arribar a aquest extrem, 
demanar a tothom que el millor és la boca-orella. 
 
El Sr. Alcalde, això ja fa dies que ho demanem i no només en qüestions de trànsit 
sinó de civisme en general, i estem regulant  mitjançant ordenances per no haver 
d’arribar a aplicar cap sanció, me’n canso d’anar a parlar a la ràdio, de fer 
portades a la revista, els Regidors igual, vostès entenc que també, al poble tota la 
vida si un veí sap que en un magatzem entra i surt un vehicle no se l’hi aparca al 
davant, però sempre pot haver algú que ho desconegui. I entén que la 
competència en aquest tema és policial, la policia del poble són els Mossos.  
 
Esquerra Planera ha presentat un parell de preguntes per escrit que diuen així: 
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“1. Davant la contractació temporal de nous treballadors per part de l’ajuntament, 
quines tasques tenien previst realitzar i amb quin criteri s’ha contractat als 
treballadors”. 
Entenc que parla del pla de garantia juvenil, és un pla que ve marcat pel Ministeri 
de Treball a través de la Generalitat i es fa la primera selecció a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, el SOC ens envia 6 persones per fer la selecció i al 
municipi de Santa Bàrbara ens corresponen 5 contractacions i els tècnics de 
joventut i de dinamització econòmica són els encarregats de fer la entrevista final i 
la selecció. 
En quant a les tasques, les hem repartit de la següent manera: 
Hem contractat una persona llicenciada en magisteri que es dedica mitja jornada a 
reforçar la llar d’infants i l’altra mitja l’hi vam encarregar fer un projecte innovador 
per dinamitzar la llar d’infants. 
Un altre ha fet estudis de màrqueting que s’encarrega de dinamitzar les empreses 
del polígon, la fira de l’oli, en definitiva fer difusió empresarial a nivell de les Terres 
de l’Ebre, per donar a conèixer el nostre polígon. 
Una altra persona està actualitzant els plànols de les xarxes de clavegueram, llum 
i aigua potable del municipi, és enginyera. 
Un tècnic forestal, que l’hi hem encarregat temes d’enjardinament, està preparant 
l’enjardinament de la rotonda del Passeig de al Generalitat, també es mirarà la 
zona de les oliveres de la urbanització La Plana i també que estudiés el tema del 
passeig de l’Estació, l’andana de l’antiga estació. 
I per últim una altra que es dedica a temes de la llei de transparència i protecció 
de dades.   
 
La segona pregunta diu: “2. A Santa Bàrbara s’aplica la plusvàlua mortis causa.” 
És una pregunta que la puc contestar amb un si o amb un no, per tant, si vol algun 
aclariment l’hi demanaria que fos una mica més extens en l’enunciat de les 
preguntes, sinó en contestar si acabo, però com entenc que això no és el que vol 
l’hi explicaré que les plusvàlues és un impost que es paga per la transmissió de 
béns com a conseqüència d’una donació, per una compravenda o per herència, 
s’anomenen transmissions oneroses i evidentment qui rep el benefici és qui paga 
la plusvàlua, excepte en el cas de la compravenda que la paga el venedor. És una 
ordenança fiscal, la número 17 impost sobre l’increment de terrenys urbans, per 
tant, s’aplica sobre el valor del terreny urbà transmès, l’import a pagar és el 
resultat de l’aplicació d’una fórmula matemàtica. 
 
El Sr. March, simplement es tractava de fer una explicació perquè hem rebut 
alguna consulta sobre el tema, ja que la gent no coneixia que es pagues per 
mortis causa, per transmissions si, per herència no. 
 
El Sr. Alcalde, de tota manera de tot el que s’ha de pagar quan un rep una 
herència la plusvàlua és una part mínima, la notaria, el registre de la propietat són 
els que s’enduen la part més grossa. De cara als propers anys es pot estudiar de 
fer una bonificació.   
 
El Sr. March, amb el permís del Sr. Alcalde el nostre grup voldria fer una 
declaració, que la llegirà el meu companys Sr. Crespo. 
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP. 
 
El Sr. Crespo, el nostre grup d’Esquerra Planera en el dia d’avui 29-12-2016 
voldríem donar suport al company regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan Coma, i 
denunciar la persecució política i jurídica de l’Estat Espanyol amb les seves 
“armes”, siguin mitjans de comunicació, jutges i polítics de tots els colors, 
persecució que patim els que creiem que amb la paraula podem defensar unes 
idees democràtiques. 
 
El Sr. Alcalde, aquesta declaració, penso que a tots els que ens agrada la 
democràcia la compartim, per tant, el nostre grup també ens hi adherim, ja que 
amb independència del partit polític crec que és en defensa de la democràcia. 
 
El Sr. Boqué, més enllà del manifest, crec que estem a l’apartat de precs i 
preguntes, penso que ho haguessin tingut que presentar com a moció. Però en el 
punt que estem no correspon ja que no és ni un prec ni una pregunta, l’hi agrairia 
que el funcionament del Ple el portés d’una altra manera. 
 
El Sr. Alcalde, el que passa és que a vostè el que han dit no l’hi ha agradat, estan 
al punt de precs i preguntes jo els he donat la paraula i el grup d’esquerra Planera 
ha llegit el manifest, i els hi he contestat al que han llegit. 
 
El Sr. Boqué, no he entrat a valorar el manifest, ni he dit si estava a favor o en 
contra, ni si m’agradava o no, penso que el més bonic del món és la democràcia, 
només he dit que no toca perquè estem al punt de precs i preguntes. 
 
El Sr. Alcalde, al torn obert de paraula. 
 
El Sr. Boqué, si és un torn obert de paraula bé, per tant l’hi agafo la paraula i  
potser algun dia l’hi demanaré que me l’ha doni. 
 
El Sr. Alcalde, sempre l’hi dono, igual que he fet ara. 
 
El Sr. Boqué, si, però el que jo l’hi dic és que estem a l’apartat de precs i 
preguntes. 
 
El Sr. Alcalde, el que podem fer és que una altra vegada es presenti en forma de 
moció, però tampoc és tan greu llegir un petit manifest de quatre línies i posar-ho 
en comú. Potser no és la forma més correcta, per això l’hi dic al grup d’Esquerra 
Planera que la propera vegada ho presenti en forma de moció, ho entrem com a 
punt d’urgència i es vota, ara d’aquesta manera no. 
 
El Sr. Crespo, voldria fer un aclariment, s’ha presentat així per la urgència en que 
ha passat i no hem tingut temps de presentar-ho en forma de moció, només hem 
volgut solidaritzar-nos amb un company regidor, va passar ahir i ha estat per 
urgència. 
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El Sr. Alcalde, donarem per finalitzat el Ple d’avui, i només ens queda desitjat a 
tota la població de Santa Bàrbara i a tothom en general, en nom de tots els grups 
polítics municipals que aquest proper any 2017 ens vingui carregat de coses 
positives i poguéssim tirar endavant amb força i il·lusió, i que tothom tingui un any 
molt feliç, bon any a tothom.  
 

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

Vist i plau 
         L’Alcalde 
             
 
 
 
 
 

Alfred Blanch Farnós 
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