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ACTA 
 

De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 28 de juny de 2018. 
 
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 28 de juny de 2018, per celebrar Sessió Ordinària 
del Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
 

 Alcalde:  Sr.  Sr. Alfred Blanch Farnós 

 Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sra. Laia Pla Coto  
Sr. Adrián Batiste Cuartero 
Sr. Joan Abella Calduch 
Sr. March March Mayo  
Sr. Manel Crespo Liñan  
Sra. Eva C. Franch Cases  
Sr. Javier Boqué Piñol 

 

 Excusa la seva absència: Sra. Judit Lleixà Solà 
 
Secretaria acctal. de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 26 d’abril de 2018. 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

3. Donar trasllat al Ple de la Corporació de l’abandó del grup polític d’una Regidora. 

4. Donar compte de l’aprovació de l’expedient de denominació del Parc Municipal “1 

d’octubre”. 

5. Aprovació, si s’escau, modificació de la plantilla de personal.  

6. Aprovació inicial mapa capacitat acústica del municipi de Santa Bàrbara. 

7. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les Festes Majors 2018. 

8. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festes Majors 2018. 

9. Donar compte de la contractació dels espectacles i complements de Festes Majors 

2018.  

10. Aprovació, adopció del règim de fiscalització i intervenció limitava prèvia de 

requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora. 

11. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 26 d’abril de 

2018. 
 

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  27/2018 de 27 d’abril, 
fins el número 52/2018 de 28 de juny, amdós inclosos. 
Restant el Ple assabentat. 
 

3. Donar trasllat al Ple de la Corporació de l’abandó del grup polític d’una 
Regidora. 
 
Es dona compte del Decret que literalment es transcriu: 
 
“Expedient núm.: 01/2018 
Procediment: Abandó de Grup Polític per Regidor  
 
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 
 
Vist que amb data 28 de maig de 2018, va tenir entrada l'escrit de la Regidora Eva 
C. Franch Cases, document en el qual es formalitzava l'Abandó voluntari del grup 
polític d’Esquerra Planera del qual forma part des que va prendre possessió del 
càrrec de regidora el dia 15 de juny de 2018 després de les eleccions municipals 
2015. 
 
Vist l'informe de Secretaria de data 14 de juny de 2018, i de conformitat amb el que 
es disposa en l'article 50 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació amb l'article 
21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
 
RESOLC 
 
Primer. Prendre coneixement de l'Abandó de la Regidora Eva C. Franch Cases, del 
grup polític d’Esquerra Planera d'aquest Ajuntament; quedant integrant com a 
regidora no adscrita.  
 
Segon. Notificar al grup polític d’Esquerra Planera l'abandó de la regidora Eva C. 
Franch Cases d'aquest grup. 
 
Tercer. Que s'informi a la Regidora que passa a ser Regidora no adscrita a cap 
grup polític i que continua gaudint dels drets i deures propis de tot regidor [Articles 6 
a 22 i 95 del Reglament d'Ordenació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre]. 
 
Quart. Donar trasllat al Ple de la Corporació de l'Abandó del grup polític en la 
primera sessió que se celebri. 
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Santa Bàrbara, 21 de juny de 2018.” 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 

4. Donar compte de l’aprovació de l’expedient de denominació del Parc 
Municipal “1 d’octubre”. 
´ 
Es dona compte del Decret que literalment es transcriu: 
 
“Assumpte: Aprovació de denominació del Parc Municipal “1 d’octubre” del 
municipi de Santa Bàrbara. 
 
Vista la necessitat d’aprovar la de denominació del Parc Municipal “1 d’octubre” que 
avui dia no disposa de nom oficial. 
 
Vist que és una obligació dels Ajuntaments mantenir actualitzades la nomenclatura i 
retolació de les vies públiques, així com la numeració dels edificis, informant a totes 
les Administracions públiques interessades, d'acord amb el que preveu l'article 75 
del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial dels ens locals. 
 
Atès que la competència per realitzar aquest acte correspon a l'Alcaldia, de 
conformitat amb el que preveu l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de bases del règim local. 
 
Per tot això, 
 
HE RESOLT: 
 
I. Aprovar inicialment la denominació del Parc Municipal com a: 
 
Parc Municipal “1d’octubre” 
 
II. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al 
tauler d’anuncis de la Corporació a l’efecte que qualsevol persona interessada 
pugui examinar l'expedient i presentar les al·legacions que consideri convenients en 
el termini de vint dies hàbils. 
 
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, 
Alfred Blanch Farnós, a Santa Bàrbara, el dia vint-i-dos de juny de dos mil divuit.” 
 
El Sr. Alcalde, a petició d’un escrit presentat pel Centre d’Estudis Planers, arrel de 
tots els esdeveniments que van tenir lloc el passat dia 1 d’octubre de 2017, en que 
es demanava el canvi de nom d’alguns carrers i places, l’equip de govern vàrem 
decidir que fora millor posar nom a llocs que no en tinguessin, de manera que a 
partir d’aquest moment el nom del parc serà aquest i el primer acte oficial i de 
descoberta de placa ja es farà. 
Aquest nom és en reconeixement, memòria i record d’un dia que per al nostre país 
va ser històric i per al nostre poble també, perquè van veure comportaments molts 
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cívics, d’unió, d’harmonia i de pau, malgrat ser un dia tens i de nervis, al final va ser 
un dia per a la història. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 

5. Aprovació, si s’escau, modificació de la plantilla de personal.  
 
Identificació de l’expedient: 01/2018 
 
Modificació de plantilla de personal per cobrir mitjançant contractes d’interinatge 
contra vacant 
 
Fets  
En data de 19 de juny de 2018 es va emetre per la secretària interventora acctal., de la 
Corporació informe en el que es justificava la necessitat i conveniència de dur a terme la 
modificació de la plantilla consistent en cobrir mitjançant contractes d’interinatge contra 
vacant, amb les mateixes persones a les que se’ls hi acaba el contracte de servei 
determinat, i la creació de noves places, serveis que no admeten demora en l’exercici 
següent, per la qual cosa es considera necessari modificar la plantilla de personal 
d’aquest Ajuntament. Tot això d’acord amb l’establert a l’art. 126.2 Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local. 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 19 de juny de 2018 es va iniciar expedient per modificar 
la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
 
En data 19 de juny de 2019, per manament de l’Alcaldia, es va emetre, per Secretaria-
Intervenció, informe sobre la despesa que, si escau, implica l’aprovació de la modificació 
de la plantilla, en el sentit següent: 
S’informa favorablement l’aprovació de la plantilla de personal, com sigui que per a la 
modificació de la plantilla proposada existeix disponibilitat de consignacions destinades 
a places vacants que no es pretenen proveir durant l’exercici, etc., 
 
Fonaments jurídics 

 Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 

 Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria 
de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 

 L’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 L’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 Els articles 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.  

 
Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament 
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s’aprovaran anualment 
en ocasió de l’aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de 
racionalitat, economia i eficiència i establir-se d’acord amb l’ordenació general de 
l’economia, sense que les despeses de personal puguin superar els límits que es fixin 
amb caràcter general a la normativa de pressupostos generals d’aplicació. 
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La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes 
i categories en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, i que haurà 
de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d’article 90.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases del Règim Local. 
 
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de 
l’art. 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’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals. 
 
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal 
al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals 
ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i 
categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual 
agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les 
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
Si amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost, que comprendrà com a Annex la 
Plantilla de personal, fora necessària la modificació d’aquesta Plantilla, el procediment 
per a l’aprovació de la nova Plantilla de Personal serà el mateix que per a l’aprovació del 
Pressupost.  
 
Si aquesta modificació de la Plantilla de Personal afectés als crèdits consignats, haurà 
de modificar-se conjuntament el Pressupost, en cas contrari, no serà necessari. 
 
El procediment per dur a terme la modificació de la plantilla és el següent: 
 L’aprovació de la modificació de la plantilla municipal, haurà de ser prèviament 

informada per Intervenció, i haurà de ser aprovada inicialment per l’Ajuntament en 
Ple. 

 Aprovada inicialment la modificació de la plantilla, s’exposarà al públic, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. L’aprovació es 
considerarà definitiva si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; 
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

 A la vista de les al·legacions presentades i informades aquestes, si escau, el Ple de 
la Corporació aprovarà definitivament la modificació de la plantilla, d’acord amb 
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 Aprovada la modificació de la plantilla, es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i 
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, dins del termini de 
trenta dies, sense perjudici de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de transparència.  

La competència per aprovar la plantilla de la Corporació és del Ple de la Corporació, tal i 
com es desprèn de l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  
 
L’art. 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al 
servei dels ens locals estableix que la modificació de la plantilla no requereix la 
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publicació de tota la plantilla sinó únicament de l’abast concret de la modificació 
esmentada. 
 
L’art. 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern estableix que l’Administració pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relativa a: (...) d) la plantilla, la relació de 
llocs de treball i el règim retributiu. 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Proposo al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal d’aquesta 
Corporació consistent en cobrir mitjançant contractes d’interinatge contra vacant, amb 
les mateixes persones a les que se’ls hi acaba el contracte de servei determinat, i la 
creació de noves places, serveis que no admeten demora en l’exercici següent, per la 
qual cosa es considera necessari modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. 
Tot això d’acord amb l’establert a l’art. 126.2 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local. 
 
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que 
estimin pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, 
s’entendrà aprovat definitivament aquest acord d’aprovació inicial. 
 
El Sr. Alcalde, l’hi passo la paraula a la regidora de personal que els hi explicarà el punt 
a debatre. 
 
La Sra. Rodríguez, regidora de personal, bàsicament la modificació fa referència a 
aquell personal que hem contractat aquests últims temps, durant 2 anys i mig 
aproximadament, d’acord amb la normativa actual i per no fer-los fora quan compleixin 
24 mesos els hem de tenir inclosos en la plantilla i poder seguir tenint-los contractats 
mitjançant un contracte d’interinatge fins cobrir plaça com a personal laboral de 
l’Ajuntament, d’aquesta manera creem cinc places de laborals fix i dos places de nova 
contractació de laborals temporal, es tracta d’estabilitzar els llocs de treball i no tenir-los 
que fer fora que no és la voluntat de l’Ajuntament, ni amb els treballadors que ja tenim ni 
amb els que contractarem. 
 
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP,  la regidora ha dit que hi haurà dos 
noves contractacions, la selecció es farà com sempre?, ja que estem parlant d’un llocs 
públics, en que tots els ciutadans, planers i planeres haurien de tenir els mateixos drets, 
i penso que això últim és una mica dubtós que tots tinguin els mateixos drets. 
 
La Sra. Rodríguez, regidora de personal, desprès de contestar-te que si que es farà com 
sempre, sobretot en el cas de l’administrativa, desprès t’explicaré el cas de la neteja, te 
voldria preguntar a què et refereixes quan dius que el processos selectius són dubtosos, 
perquè traiem unes bases, amb uns requisits que s’han de complir per aquest lloc de 
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treball i tothom que els compleix té dret a presentar-s’hi i en cap moment ha hagut algú 
que complint els requisits no hagi pogut accedir. 
 
El Sr. Boqué, repetint unes paraules d’un regidor que deia que en aquesta casa es 
practicava molt l’amiguisme i “l’enxufisme”, jo l’únic que demano és que tothom tingui els 
mateixos drets. Des d’esquerra s’ha demanat molts cop poder formar part dels tribunals 
de selecció i no hi hem estat mai. 
 
La Sra. Rodríguez, no, perquè llei no permet que en els tribunals de selecció de 
personal hi hagin polítics, només personal tècnic, el tribunal sempre està format per tres 
membres, la presidenta que ha de ser funcionària, en aquest cas nostre la secretària de 
l’ajuntament i dos vocals que són personal laboral, intentant que sempre sigui algú 
relacionat amb el lloc de treball ofertat, i en altres ocasions personal que ve d’altres 
administracions, per tal que sigui personal qualificat per valorar les proves realitzades als 
aspirants. Té puc dir que durant aquesta última legislatura, no s’ha fet cap contractació 
sense procés selectiu, tret d’alguns plans d’ocupació i garanties juvenils. 
En quant a les noves contractacions que hi previstes són una d’administratiu per a les 
oficines de l’Ajuntament, que com és molt concreta que necessita un perfil molt concret, 
al tribunal vindrà personal de fora de l’Ajuntament junt amb la secretària per fer la 
selecció, estant programada la prova per al 24 de juliol i començar al setembre. L’altra 
contractació fa referència a personal de neteja que en aquest cas el que hem fet ha 
estat preguntar a serveis socials quines famílies tenien en situacions econòmiques 
complicades, bàsicament amb fills a càrrec, no s’ha fet selecció perquè des de serveis 
socials ens han facilitat el llistat i hem fet una espècie de pla d’ocupació amb gent del 
poble.      
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, el nostre grup votarà a favor, perquè 
considerem que és important que es consoliden les places, el que demanaríem és que 
si s’ha de fer un procés de selecció que es faci el més aviat possible, per a la 
tranquil·litat dels treballadors.     
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres 
presents de la Corporació. 
 

6. Aprovació inicial mapa capacitat acústica del municipi de Santa Bàrbara. 
 
Atès que la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació 
provocada pels sorolls i els vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per 
fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la 
problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació. 
Vist el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 
Vist el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 
Atès que correspon a l’ajuntament elaborar un mapa de capacitat acústica amb els 
nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que 
estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, les zones 
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del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústics del territori 
mitjançant d’establiments de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del 
municipi. 
Vist el mapa de capacitat acústica del municipi de Santa Bàrbara realitzat amb 
l’assistència tècnica del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica 
i Lumínica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, per l’empresa Axioma Consultors Acústics (empresa col·laboradora del 
Departament). 
Atenent que el mapa de capacitat acústica del municipi s’ha elaborat d’acord amb 
el que preveu el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris 
per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Santa 
Bàrbara, que figura inclòs a l’expedient. 
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta 
dies, als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant 
publicació d’edictes en el Butlletí oficial de la Província i a l’e-tauler de la 
Corporació. 
TERCER. Determinar que  si en el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial 
no es presenta cap al·legació o suggeriment el pla restarà definitivament aprovat. 
QUART. Definitivament aprovat el mapa donar trasllat del mateix a la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Servei de Prevenció i Control de 
la Contaminació Acústica i Lumínica, del  Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ollés regidor de Governació. 
 
El Sr. Ollés, és un tema que fa dos anys que va, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat té una Direcció General de Qualitat Ambiental, que a la vegada té un 
Servei de contaminació lumínica i acústica. Aquest servei va fer uns plànols del 
casc urbà i del polígon industrial, zonificant carrer per carrer el tipus de capacitat 
acústica que li corresponia, distingint si era zona residencial, industrial o zona 
intermitja, classificant-ho segons una sèrie de paràmetres, aquests plànols ens els 
van fer arribar per si volíem fer alguna al·legació, pràcticament tot el poble està 
classificat com zona residencial, però les vies principals, passeig de les Escoles, 
de la Generalitat, Quatre Carreteres, que suporten més volum de trànsit estan 
classificades com a zona internmitja, així com assegurar-nos que les zones 
industrials a més del polígon, que tenim dins el poble que efectivament estès 
marcat com a zona industrial. Ara del que es tracta és d’aprovar aquest mapa 
inicialment sotmetre’l a exposició pública per a que es pugui consultar i fer les 
al·legacions pertinents. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, voldria que m’expliqués amb quina finalitat s’ha fet? Per què? 
 
El Sr. Ollés, bàsicament perquè el mapa anterior ha caducat. 
 
El Sr. Alcalde, es tracta de donar compliment a la Llei de protecció contra la 
contaminació acústica, i regular les mesures necessàries per prevenir i corregir la 
contaminació provocada pels sorolls i els vibracions, en les diferents zones del 
municipi, simplement es tracta d’adaptar-nos a la legalitat vigent. 
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El Sr. Boqué, no entenc la finalitat. 
 
El Sr. Alcalde, està molt clara, si algú es passa dels paràmetres establerts se’l pot 
sancionar.     
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta 
amb els vots favorables dels sis membres de PDeCAT, dos d’EP, un de la regidora 
no adscrita i una abstenció del PP. 

 
7. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les Festes Majors 2018. 

 
Vist el programa d’actes de les properes Festes Majors 2018, confeccionat per la 
Regidoria de Festes, que es desenvoluparan des del dia 12 de juliol fins al 22 de juliol 
de 2017. 
Al Ple de la Corporació es proposa l’aprovació del següent acord: 
Aprovar el programa d’actes presentat per a les properes Festes Majors 2018. 
 
El Sr. Alcalde, en primer lloc excusar l’absència de la regidora de festes, que per 
motius de feina està a l’estranger. El programa està tancat i és un programa 
semblant al d’anys anteriors amb unes petites modificacions, de cosetes que es 
podien millorar dins la programació. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo. 
 
El Sr. Crespo, regidor del grup municipal d’EP, el que voldríem és assabentar-nos 
una mica abans del programa de festes, abans que es comenti per la ràdio, per les 
xarxes socials, etc.. Que s’hagués convidat a una entitat nova del poble per a que 
pogués actuar dins les festes, aquest fet fa una setmana que va per les xarxes i 
natros ens hem assabentat ara. Per tant, aprovar o no el programa un cop ja està 
tancat no té sentit, continuem com cada any sense poder participar en res de la 
programació de les festes. 
 
El Sr. Alcalde, jo també l’hi puc donar la resposta de cada any, vostès s’han 
preocupat per aportar alguna cosa al mes de gener o febrer?, quan la regidora 
comença a preparar-lo?, perquè les orquestres que aquest any s’han contractat no 
es poden contractar al mes de març o abril. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March. 
 
El Sr. March, regidor del grup municipal d’EP, natros sabem quan el comencen a 
prepara?, ens ho comenten? 
 
El Sr. Alcalde, ja els hi vaig dir l’any passat, com ho havien de fer. 
 
El Sr. March, considerem que és una falta de respecte que vostè vingui aquí amb el 
programa imprès i natros ens en assabentéssim avui i que estigui imprès abans de 
la seva aprovació. 
 
El Sr. Alcalde, si hagués vingut a la Junta de Portaveus l’hauria vist. 
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El Sr. March, aquest programa no s’ha imprès desprès de la Junta de Portaveus, el 
correcte és primer aprovar-lo pel Ple i desprès portar-lo a impremta i no ho han fet. 
No pot ser que vagin a demanar opinió a determinades entitats del poble i ens digui 
a natros que ens hem d’espavilar, natros no sabem si comença al mes de gener o 
febrer. 
 
El Sr. Alcalde, és que no és una data concreta. 
 
El Sr. March, la tasca de comunica’ns-ho ha de ser de la regidora de festes, si la 
regidora ens convida hi anem, si no ens hi presentéssim ens podrien criticar, però 
ara no. Sempre demanen el mateix, no estem en contra de les fetes, no estem en 
contra del programa, encara que ens agradarien altres coses, i el que no poden dir-
nos és que ens hem d’espavilar quan natros no tenim infraestructura ni res, i veure 
el programa de festes imprès damunt la taula quan es presenta a l’aprovació és una 
vergonya i una falta de respecte per a l’oposició. 
 
El Sr. Alcalde, quantes hores ha invertit vostè en l’Ajuntament? 
 
El Sr. March, les que puc, vostè té un càrrec i unes hores obligatòries i jo no. Si 
l’equip de govern ens dona hores participarem si no, no. 
 
El Sr. Alcalde, què vol dir si ens les dona, cobrant? 
 
El Sr. March, vostè cobra. 
 
El Sr. Alcalde, i vostè quan cobra per estar aquí assegut mitja hora?, això no ho diu. 
 
El Sr. March, 180 euros bruts cada vegada. Natros volem participar però el que no 
podem fer és anar al darrera de cada regidor, en quant a festes que hagués costat 
que la regidora ens hagués dit anem a triar les orquestres i natros haguéssim 
participat. 
 
El Sr. Alcalde, jo entenc que quan un està molt interessat en un tema s’interessa, 
pregunta, busca, truca, igual que truquen per altres coses poden trucar a la regidora 
de festes i preguntar o fer aportacions, si no han participat en part és també perquè 
vostès no s’han preocupat. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo. 
 
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP, si em permet jo tinc una còpia 
del programa de festes perquè em vaig preocupar, però llàstima que no hi sigui la 
regidora de festes, perquè voldria dir que ens hagués agradat assabentar-nos 
abans, cada any passa el mateix, sempre els hi diem que volem participar i mai ens 
convoquen, bé per ser exactes en han convocat dos cops, la primera vegada fa dos 
anys aproximadament la van tenir a l’hora que a la regidora l’hi anava bé i no vam 
aconseguir res, a la segona que ens van convocar va ser la pròpia regidora la que 
no va acudir encara ens estem esperant que ens donin una explicació. Nosaltres 
intentem participar i el que no és just és que ens digui el contrari. Sempre que hem 
proposat de fer alguna cosa, com per exemple focs artificials, ens diuen que és molt 
car, però aquest any ha hagut superàvit i a banda de retornar els préstec s’hagués 
pogut fer alguna cosa més. 
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora no adscrita. 
 
La Sra. Franch, votaré a favor, tot i no haver participat, perquè considero que 
l’ajuntament ha fet millores, a escoltat al poble en quant a la qualitat de les 
orquestres, a més que el protocol no el porta una empresa externa sinó una 
persona que està treballant per a l’Ajuntament, cosa que considero molt encertada  
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 
vots favorables dels sis membres de PDeCAT, un del PP, un de la regidora no adscrita i 
dues abstencions d’EP. 
 

8. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festes Majors 2018. 
 
En referència a: 
 
a) La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present 
 

MEMÒRIA 
 
De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres 
poblacions de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb bous, 
correbous en carrers o plaça no fixa, construïda a l’efecte, reunint les suficients 
garanties de solidesa i seguretat. 
 
Aquestes festes tradicionals i populars durant uns determinats dies i dins de les Festes 
Majors contribueixen amb la seva alegria, vistositat i animació a l’esbarjo i gaudiment de 
la major part de la població. 
 
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, la qual ha perdurat tants anys a la 
nostra Vila, per aquest any 2018 i per al pròxim mes de juliol, figuren inclosos en la 
programació de les Festes Majors els següents actes taurins: 
 

 Dia 13 juliol (divendres) 
 

o 19.00 h. Exhibició d’un bou salvatge. 
o 19.45 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 21.45 h. a 22.15 h. Bou embolat. 
o 22.30 h. a 23.00 h. Bou embolat salvatge. 

 
Exhibició d’un bou salvatge que posteriorment s’embolarà de la ramaderia de 
Fernando Mansilla, entre l’exhibició i l’embolada es realitzarà un correbous a l’estil 
tradicional i l’embolada d’un bou a càrrec de la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez en 
plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada als terrenys municipals situats al final del 
carrer Joan Baptista i Sales. 
 

 Dia 14 juliol (dissabte) 
 

o  8.00 h. a 8.50 h. Bou capllaçat per carrers de la població (a determinar). 
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o 10.30 h a 11.20 h Bou capllaçat per carrers de la població (a determinar). 
Tots dos de la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez. 
 

 Dia 16 juliol (dilluns) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat. 

Tot de la ramaderia del Marqués de Saka, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i 
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

 Dia 17 juliol (dimarts) 
 

o 18.30 h Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat. 

Tot de la ramaderia de Vicent Benavent, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada 
als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

 Dia 18 juliol (dimecres) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
 
De la ramaderia Hnos. Marcen, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada als 
terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

 Dia 19 juliol (dijous) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat. 

 
Tot de la ramaderia Hnos. Ozcoz, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i ubicada als 
terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 

 Dia 21 juliol (dissabte) 
 

o 18.30 h. Correbous a l’estil tradicional. 
o 22.00 h a 22.30 h. Bou capllaçat per carrers de la població (a determinar). 

Tot de la ramaderia de Fernando Mansilla, el corrrebous en plaça no fixa, construïda a 
l’efecte i ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales i 
el bou capllaçat per diferents carrers de la població iniciant-se el recorregut a la Pl. de 
l’Estació. 
 

 Dia 22 juliol (diumenge) 
 

o 07.00 h. Correbous a l’estil tradicional.. 
 
Correbous de la ramaderia d’Hilario Príncep, en plaça no fixa, construïda a l’efecte i 
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales. 
 
Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per a la 
finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això pugui ser 
realitzat- autoritzat degudament la celebració d’aquestes festes tradicionals en bous. 
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Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta, amb els 
vots favorables dels sis membres de PDeCAT, un del PP, dos d’EP, i una abstenció de 
la regidora no adscrita. 
 

9. Donar compte de la contractació dels espectacles i complements de Festes 
Majors 2018.  
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Corporació dels espectacles i 
complements que s’han contractat per a les properes festes Majors i que han estat 
aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de data 21 de juny de 2018, el qual 
es transcriu literalment: 
 
5. “Assumptes diversos. 

 
f) Aprovació, si s’escau, contractes privats de lloguer 

 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les ramaderies per a l’espectacle 
del correbous a dur a terme durant les Festes Majors 2018. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les  
incloses  a l'article 26.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat d’acord 
amb l’article abans esmentat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del sector públic. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el contracte de lloguer per a la realització dels correbous a dur a 
terme durant les Festes Majors 2018, amb  les següents ramaderies: 

 Hilario Príncep Martínez,  per un import de 2.300,00 € (dies 13, 14 i 22 de 
juliol). 

 Marqués de Saka, per un import de 3.300,00 € (dia 16 de juliol). 

 Vicent Benavent Prats, per un import de 3.000,00 € (dia 17 de juliol). 

 Ganaderia Hermanos Marcen Romero, SC, per un import de 2.500,00 € (dia 
18 de juliol). 

 Hermanos Ozcoz, per un import de 3.000,00 € (dia 19 de juliol). 

 Fernando Mansilla Bellés, per un import de 3.000,00 € (dia 21 de juliol). 
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la 
signatura del contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a 
intervenció de fons d’aquest Ajuntament.” 
 

h) Aprovació, si s’escau, contractes privats de lloguer 
 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació de les orquestres per a les nits de 
balls a dur a terme durant les Festes Majors 2018. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat d’acord 
amb l’article 25.1 apartat a) 1r., de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del sector públic. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les  
incloses  a l'article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar el contracte de lloguer per a la realització de les nits de ball a dur 
a terme durant les Festes Majors 2018, amb  les següents mercantils: 

 Orquesta Cimarron, SCCL,  per un import de 6.000,00 € més la quota 
corresponent d’IVA (dia 14 de juliol). 

 Junior’s Orquesta, SL, per un import de 4.700,00 € més la quota corresponent 
d’IVA (dia 17 de juliol). 

 Javier Homedes, SL (Orquesta Europa), per un import de 5.000,00 € més la 
quota corresponent d’IVA (dia 19 de juliol). 

 Dasertec Producciones , SL (Orquesta Nueva Etapa), per un import de 
6.900,00 € més al quota corresponent d’IVA (dia 20 de juliol). 

 L’Envelat, SCCL (Orquestra Pensylvania), per un import de 5.000,00 € més la 
quota corresponent d’IVA (dia 21 de juliol). 

 Isel Audivisuals and FX, SLU Banda de Rokcatalà.Cat+DJ (dia 13 de juliol), i 
Bess McLennon i actuació de Mag (dia 18 de juliol), per un import de 3.700,00 
€ més la quota corresponent d’IVA. 

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la 
signatura del contracte corresponent. 
TERCER. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del servei i a 
intervenció de fons d’aquest Ajuntament. 

 
i) Aprovació, si s’escau, contractes privats de lloguer 

 
Atesa la necessitat de procedir a la contractació dels complements necessaris per a 
dur a terme diferents actes durant les Festes Majors 2018. 
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les  
incloses  a l'article 26.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic. 
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat d’acord 
amb l’article abans esmentat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del sector públic. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords: 
PRIMER. Aprovar la contractació del lloguer del subministrament d’un escenari 
passarel·la per dur a terme  la festa “Remember CF Santa Bàrbara” el dia 7 de 
juliol dins els actes de les Festes Majors 2018, amb la mercantil Showsland, SL,  
per un import de 1.150,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
SEGON. Aprovar la contractació del lloguer del subministrament de cadires i 
taules per a les nits de ball les Festes Majors 2018, amb la mercantil Ferreres, 
SCP,  per un import de 2.000,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
TERCER. Aprovar la contractació del lloguer del subministrament de dos 
inflables per a les nits de ball les Festes Majors 2018, amb la mercantil New 
Driver, SL, per un import de 2.100,00 € més la quota corresponent d’IVA. 
QUART. Aprovar la contractació del lloguer del subministrament de cabines 
sanitàries PJN III, per als diferents actes a dur a terme durant les Festes Majors 
2018, amb la mercantil Prontoservis, SL, per un import de 1.680,00 € més la 
quota corresponent d’IVA. 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la 
signatura del contracte corresponent. 
SISÈ. Donar trasllat del present acord a Les adjudicatàries dels contractes i a 
intervenció de fons d’aquest Ajuntament.” 
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Els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 

10. Aprovació, adopció del règim de fiscalització i intervenció limitava prèvia de 
requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora. 
 
Que formula l’Alcaldia en relació al model de control intern en règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses 
i obligacions, i de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a 
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos 
d’aquesta Entitat local, en aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual 
es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local. 
  
A. ANTECEDENTS  
 

1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària 
de les entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 
136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els 
articles 213 i següents 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 
(TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic 
local (RD 424/2017).  

 
2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern 

s’exerciran en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen 
en els articles següents de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels 
organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en 
les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, 
inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin 
reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.  

 
3. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a 

l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és 
la regulació dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i 
els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els 
desenvolupats en altres àmbits del sector públic.  

 
4. Per l’Alcaldia, en Resolució de data 22 de juny de 2018, s’ha disposat la 

formació d’Expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret 
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el seu cas, del 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan 
a les despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del 
Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària, i de substitució de la fiscalització prèvia 
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens 
dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat. 
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5. En data 22 de juny de 2018 s’han emès Informes d’Intervenció i Secretaria 
General, respectivament, de l’Entitat. 

 
B. LEGISLACIÓ APLICABLE  
 

Està constituïda bàsicament per les següents normes : 
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)  
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 

de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del 

control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)  
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional   
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració 

de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de 
maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és 
d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general 
pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics.  

 
C. FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat 
local, en l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als 
principis d’autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment 
contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia 
respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui 
objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme 
han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats 
controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç 
i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. 

 
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, 
el control efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost 
general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de 
funció interventora i control financer, i del cent per cent del mateix en el 
transcurs de tres anys consecutius.  

 
2. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer 

ús, en l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, 
de la facultat de sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la 
facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió d’acord amb el que 
preveuen els paràgrafs següents. 

 
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans 
interventors poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local, 
l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i dels òrgans 
competents de les diputacions provincials, els cabildos, els consells 
insulars i les comunitats autònomes uniprovincials. 
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3. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de 
l'Entitat Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia, segons l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en 
relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 
Local. 

 
4. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció 

interventora comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document 
o expedient susceptible de produir drets de contingut econòmic i ingressos 
o moviment de fons de valors. 

 
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local 
(i la dels seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho 
acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si 
s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la tresoreria de 
l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a 
l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els termes 
que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. 
 
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i 
ingressos de la Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes 
autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici del control financer. 
 
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la 
substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de 
raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries de control financer. 
 
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de 
tècniques de mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i 
desenvolupament per part de la Intervenció d'aquest Ajuntament. 

 
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la 
substitució de la fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, 
ja que, conforme l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, els 
actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos 
indeguts sempre seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia.  
 
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà 
aplicable fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients 
susceptibles de produir drets de contingut econòmic i ingressos o 
moviment de fons de valors.  

 
5. Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció 

interventora, que podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a 
intervenció prèvia, segons el cas, té per objecte controlar, abans que siguin 
aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui 
quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la 
normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement 
de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments 
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que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, 
amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions 
aplicables en cada cas.   
 
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 
424/2017, de 28 d’abril, estableix que, previ informe de l’òrgan interventor i 
a proposta del president, el Ple de l’Entitat local podrà acordar el règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Per tots 
aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que 
es detallen a l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior, 
mitjançant l’exercici del control financer. 
 
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a 
aquells que assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la 
igualtat de tracte en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot 
cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres vigent 
en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats locals. 
 
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i 
intervenció prèvia respecte dels tipus de despeses i obligacions per als 
quals no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics als efectes de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja d’acord, 
per a les despeses de quantia indeterminada.  
 
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan 
interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:  

 
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat 

a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi 
contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi 
obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la 
tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 
172 i 176 del TRLRHL.  
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a 
despeses amb finançament afectat s’ha de comprovar que els 
recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb 
l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.  
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter 
plurianual s’ha de comprovar, a més, si es compleix el que 
preceptua l’article 174 del TRLRHL.  
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a 
contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de 
l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

 
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan 

competent. En tot cas s’ha de comprovar la competència de 
l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest 
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òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de 
què es tracti.  

 
c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés 

de gestió, determini el ple a proposta del president i previ informe 
de l’òrgan interventor.  A aquests efectes, independentment que el 
Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, 
transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord 
de Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que 
siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en 
tots els tipus de despesa que comprèn. 

 
6. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 

requisits bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 
424/2017, de 28 d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple de la corporació 
pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la consideració de 
requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a 
finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la 
igualtat de tracte en les actuacions públiques.  

 
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els 
òrgans de control que observin alguna incidència en el compliment dels 
requisits propis d’un expedient sempre podran fer ús de la seva facultat de 
formular observacions complementàries en la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia, conforme es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 
d’abril, que disposa que “l’òrgan interventor pot formular les observacions 
complementàries que consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en 
cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte a 
aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”. 

 
7. Els Informes emesos per la Intervenció i la Secretaria General de l’Entitat 

van considerar adient, i aquesta Presidència assumeix el seu criteri a 
efectes de Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada 
prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels 
extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

 
8. I igualment van considerar adient els mateixos Informes d’Intervenció i de 

Secretaria General de l’Entitat la proposta d’Acord de substitució de la 
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i 
els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la 
funció interventora sobre els seus drets i ingressos. 

 
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord amb 
els Informes d’Intervenció i de Secretaria General de l’Entitat, aquesta Alcaldia 
formula al Ple proposta d’adopció d’Acord 
 
Primer.- De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 
tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel 
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control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a 
l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes 
que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, amb 
efectes igualment d’1 de juliol de 2018. 
 
Segon.- D’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i 
obligacions, en els termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de 
Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, i també amb efectes d’1 de juliol de 2018. 
 
Tercer.-  De declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també 
estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, 
havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret  
424/2017, de 28 d’abril. 
 
Quart.- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a 
l’Ajuntament que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a 
partir de 1 de juliol de 2018. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres 
presents de la Corporació. 
 

11. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch. 
 
La Sra. Franch, regidora no adscrita, només demanar a la gent del poble que participi 
en els actes de les Fetes Majors, ja que 150.000 euros són molts diners i que la gent 
participi en reconeixement a l’esforç que es fa. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué. 
 
El Sr. Boqué, un prec respecte la senyalització provisional de la rotonda que s’està 
construint al final del passeig de la Generalitat, és deficient i demanaria que es millorés. 
 
El Sr. Alcalde, queda una setmana aproximadament per acabar les obres, no obstant 
demà faré saber a l’encarregat que ho senyalitzin millor. 
 
El Sr. Boqué, està previst que les obres que es fan al poble s’acabin abans de festes? 
 
El Sr. Alcalde, no, bé la rotonda si, la setmana vinent asfaltaran i desprès es col·locarà 
la senyalització horitzontal i vertical. Al centre de la rotonda s’ha tret un concurs d’idees 
i en un parell de mesos sabrem el que hi anirà. Per tant per a festes l’obra estarà 
acabada a no ser que hagi un imprevist. 
Respecte l’obra del carrer Hostal dels Frares, té el seu procés ja han col·locat totes les 
instal·lacions soterrades, clavegueram, pluvials, enllumenat i aigua potable, a partir 
d’ara es farà la part de superfície, voreres i cimentació del mig, cada setmana estem 
comentant amb l’empresa si treballaran o no la setmana de festes, si han de fer soroll i 
molestar el veïnat pararan,  per tant, es pararà una setmana o dos, perquè l’empresa 
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és de Sant Carles de la Ràpita i quan s’acaben les festes de Santa Bàrbara es 
comencen les de la Ràpita. 
 
El Sr. Boqué, les obres s’estan executant al ritme previst? 
 
El Sr. Alcalde, si. 
 
El Sr. Boqué, només desitjar bones Festes Majors, a tot el poble. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo. 
 
El Sr. Crespo, voldríem demanar si és possible instal·lar contenidors a la vora de 
l’Escola de Música, ja que molt veïns s’han queixat que s’han d’allegar massa. 
 
El Sr. Alcalde, posar-los a més a més? o canviar-los per una illa? 
 
El Sr. Crespo,  a més a més. 
 
El Sr. Alcalde, és que a mi m’havien arribat veus en un altre sentit, els contenidors de 
reforç es posen molt puntualment per a comerços, per a l’ajuntament si fem un acte 
especial ja que desprès s’han de recollir i aquest servei de recollida no està 
contemplat. Estem esperant que des del Consell Comarcal ens diguin la nova empresa 
adjudicatària, que segons tinc entès hi haurà modificacions, esperem a veure a que 
dona i ho valorarem. 
 
El Sr. Crespo, una altra petició veïnal, la col·locació d’una farola al passeig de la 
Generalitat número 53, sembla que quan es van fer les obres no es va tornar a 
instal·lar i queda molt fosc. 
 
El Sr. Alcalde, es mirarà, farem les gestions amb els tècnic i mirar on es va quedar el 
cable, ja que quan s’enderroca un edifici és la constructora la que ha de tornar-la a 
col·locar o com a mínim el punt de llum. 
 
El Sr. Crespo, respecte al pressupost dels bous, sempre hem dit que estem a favor 
dels bous però en el que no estem d’acord és amb la despesa econòmica que 
comporten dins el pressupost de festes, creiem que és una mica excessiu. Sempre em 
dit que es podrien fer és coses. 
 
El Sr. Alcalde, els hi semblen cars, són uns 23.00000 euros, quanta gent va als bous 
cada tarda?, més de 1.000 persones per tant, 6.000 persones 23.000,00 euros. El 
pressupost de festes els 150.000,00 euros, es gasten en lo que la majoria de la gent 
del poble vol, és un poble on tradicionalment s’han fet bous, per tant hem de continuar 
amb la nostra tradició. Que es poden fer actes paral·lels si, però si 1.000 o 2.000 
persones van als bous, els actes paral·lels no donen resultat, començant per la gent 
menuda que la majoria van a berenar i a passar la tarda als bous. 
L’import que ens gastem no arriba ni al 10% del pressupost total de les festes, és un 
acte que ens omple les tardes de festa, és una tradició, és un espai social i de 
convivència. A més ha de saber que la setmana de bous de Santa Bàrbara, és una de 
les millors setmanes de bous de les Terres de l’Ebre, és un atractiu per a la gent del 
poble i per a la que ve de fora. 
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El Sr. Crespo, no estem en contra dels bous només ho trobem una mica excessiu, per 
últim desitjar bones festes a tot el poble. 
 
El Sr. Alcalde, en nom de tot el Consistori desitjar una bona Festa Major, que es 
gaudeixi dels actes, tal com dic a la salutació del programa de festes on hi ha actes per 
a tots els gustos i edats. Que tothom gaudeixi de la Festa Major, que deixem d’estar de 
banda les preocupacions i els problemes i que durant una setmana intentem estar 
feliços, contents i passar-ho bé, desconnectar de la nostra rutina diària, per tant bona 
Festa Major i bon estiu a tots.  

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

Vist i plau 
L’Alcalde 

             
 
 
 
 
 
Alfred Blanch Farnós 

Isabel
Ajuntament
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