Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària realitzada pel Ple de la Corporació el dia 06 de setembre 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 en funcions Yolanda Valldepérez Castells,
essent les vint hores del dia 6 de setembre de 2018, per celebrar Sessió Extraordinària del
Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusen la seva absència: Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sr. Manel Crespo Liñan

Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. March March Mayo
Sr. Manel Crespo Liñan
Sr. Javier Boqué Piñol
Sra. Eva C. Franch Cases

Secretaria en funcions de la Corporació: Yolanda Valldepérez Castells
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 28 de juny de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, Compte General 2017.
4. Aprovació, si s‘escau, increment retributiu del personal en l’exercici 2018.
5. Aprovació, si s’escau, sol·licitar la redacció del projecte executiu “Remodelació del carrer Aire
– Fase II” als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona, així com aprovar el
compromís de finançar-lo mitjançant la subvenció del PAM 2019.
6. Aprovació, si s’escau, proposta de suplement de crèdit exp. Núm. 4/18.
7. Aprovació, si s’escau, Moció conjunta dels grups polítics municipals per demanar la millora
de la xarxa i les instal·lacions elèctriques a Santa Bàrbara.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 28 de juny 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 53/2018 de 18 de juliol, fins el
número 68/2018 de 30 d’agost, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s’escau, Compte General 2017.
Competència:
Competència residual
Identificació de l’expedient
Expedient d’aprovació del Compte General
Fets
1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com encarregar
a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
2. La interventora ha emès informe favorable
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del Compte
General.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública i no s’han presentat
objeccions o reclamacions.
Fonaments jurídics
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte General
de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats
i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, estableixen que el
Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes autònoms i pel
de les societats mercantils de capital íntegrament municipal.
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3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa que els
municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit territorial
superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria justificativa del cost i
rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s’hagin assolit
els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels
mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article 116 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les Regles 49 i 51
de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així com dels organismes
autònoms i de les societat mercantils amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts
pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici següent al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny s’ha
de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al públic
per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar
reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests per la Comissió
especial i fetes les comprovacions necessàries, s’emetrà un nou informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre acompanyat
dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament aprovat al
Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de Comptes i
la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa telemàtica dels
comptes generals de les entitats locals permet que les entitats locals de Catalunya enviïn la
documentació relativa al Compte general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es
consideri presentat el Compte general en ambdues institucions a tots els efectes
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte General de
l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç de situació, el
compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de
canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà
afegir la següent documentació complementària:
- 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 fi 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.
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6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats
anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran:
- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una participació
majoritària
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior ni integrades al
Compte General.
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial de comptes
l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix que per a
l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o
alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels
membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que
s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de
la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en
l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que
corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur
legislació específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la documentació
complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin
examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte
essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la
conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les
mateixes.
ES PROPOSA
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12.711.724,65 euros, un passiu de
12.711.724,65 euros i un resultat de l’exercici de 542.590,47 euros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat
de 542.590,47 euros.
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- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
896.667,05 euros, unes obligacions pendents de pagament de 428.778,50 euros, i un
resultat pressupostari ajustat de 613.982,01 euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 11.402.787,33 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net
de 11.968.790,92 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en
l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 809.462,72 euros i s’arriba a
unes existències finals de 898.524,03 euros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç,
en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.
i 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: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals
de 898.524,03 euros.
- 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.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
El Sr. Alcalde informa als membres de la corporació que l’ajuntament de Santa Bàrbara
l’exercici 2017 el va tancar amb 613.982,01 €, que són els que destinem en part a romanent
de tresoreria, a modificació de crèdits per a despeses corrents o per a alguna obra.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria amb els vots
favorables dels cinc membres del PDeCAT, una abstenció d’EP, una abstenció del PP i una
abstenció de la regidora no adscrita.
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4. Aprovació, si s‘escau, increment retributiu del personal en l’exercici 2018.
ACORD DE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA SOBRE INCREMENT RETRIBUTIU
DEL PERSONAL EN L'EXERCICI 2018.

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
1. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE
de 4 de juliol), regula en el seu títol III les despeses de personal i estableix per a l'any 2018,
amb caràcter bàsic, en el seu article 18.dos, un marge d'increment global de les retribucions
del personal al servei del sector públic de fins l’1,5 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel
que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest.
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 18.dos que, si l'increment del Producte
Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 arribés o superés el 3,1 per 100, s'afegiria, amb
efectes d'1 de juliol de 2018, un altre 0,25 per cent d'increment salarial. Aquest increment
serà aprovat, si escau, per Acord de Consell de Ministres, del qual s'ha de traslladar a les
comunitats autònomes, a les ciutats autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies. En aquest sentit, en data 13 de juliol de 2018 ha estat aprovat pel Consell de
Ministres del Govern central el següent Acord: “Aprobado el incremento de las retribuciones
del personal del sector público: (...) Por tanto, dado que se dan todos los requisitos exigidos,
el Gobierno ha aprobado el incremento del 0.25% adicional en las retribuciones del personal
al servicio del sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo de manera
inminente. (...) De estas subidas, tanto la adicional (0.25%) como el incremento fijo (1.5%)
se verán también beneficiados el personal laboral de las entidades del sector público estatal,
tras haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva de ese sector público
estatal para 2018.”
D'altra banda, disposa l’art. 18.dos.final que es podrà autoritzar un increment addicional del
0,2 per cent de la massa salarial per, entre altres mesures, la implantació de plans o
projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics
entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o
l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i resta d’entitats del sector públic en
situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà
arribar fins el 0,3 per cent.
2. Altrament, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 estableix, igualment
amb caràcter bàsic, al seu article 18.Cinc.1 les quanties que els funcionaris d’Administració
local han de percebre, en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a
desembre de 2018. En aquestes quanties es recull un increment de l’1,5 per cent respecte
les previstes l’exercici 2017. Igualment a l’article 18.Cinc.2 es recullen les quanties que els
funcionaris han de percebre en concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de
juny i desembre. L’art. 22 de la repetida Llei es contemplen els imports corresponents al
Complement de Destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art.
168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
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servei de les entitats locals. Aquests imports del complement de destí incorporen l’1,5 per
cent d’increment en relació amb els recollits a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de
l’exercici 2017.
3. En data 19 de juliol de 2018 ha estat publicada al BOE la Resolució de 17 de juliol de
2018, conjunta de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria d’Estat
de Funció Pública, per la que es dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector
públic estatal dels endarreriments corresponents a l’increment de l’1,5 per cent i a
l’increment addicional del 0,25 per cent previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.
Segons aquestes Instruccions els endarreriments corresponents a l’increment de l’1,5 per
cent i del 0,25 per cent s’abonaran en la primera nòmina que s’elabori des la publicació
d’aquesta Resolució, llevat que l’habilitació responsable no disposi de la totalitat dels
elements formals necessaris o en altres supòsits en que per motius tècnics no resulti
possible, i en aquests casos s’abonarà en la primera nòmina que sigui possible. L’increment
addicional del 0,25 per cent, s’aplicarà amb efectes 1.07.2018 i es calcularà sobre les
retribucions vigents a 31.12.2017.
En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament dels endarreriments
increment 1,5 per cent 2018” i “Abonament endarreriment increment 0,25 per cent 2018”,
fent constar de forma diferenciada cadascun dels conceptes retributius sobre els quals
s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la que correspon la liquidació dels
endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta finalitat, hauran
d’imputar-se a les mateixes aplicacions pressupostàries (concepte i subconcepte
pressupostari) i mateixos conceptes retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els
increments.
En relació amb el personal funcionari, les quanties corresponents, seran les que estaran
accessibles
en
la
web
del
Portal
de
l’Administració
Pressupostària
(http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/esES/CostesPersonal/EstadisticasInformes/Paginas/RetribucionesPersonalFuncionario.aspx),
mentre que pel personal laboral l’aplicació efectiva queda demorada a l’autorització de la
massa salarial i posterior negociació col·lectiva en els casos que resulti necessari en virtut
de les previsions de la LGPE 2018.
4. L’art. 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que seran objecte de negociació, en el
seu àmbit respectiu i en relació amb els competències de cada Administració pública i amb
l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de
l’increment de les retribucions del personal al servei de les Administracions públiques que
s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b)
La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris (...) e) Els
plans de previsió social complementària; (...) g) els criteris generals per determinar les
prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
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En virtut de l’anterior es realitzarà l’increment de màxims de l’1,5 per cent més el 0,25 per
cent addicional de forma lineal per tots els empleats públics de l’Ajuntament, dins del límit
legal permès per la Llei de pressupostos generals de l’Estat i en els termes establerts a les
Instruccions ja indicades.
En relació amb l’increment del 0,2 per cent de la massa salarial es podrà incrementar fins el
0,3 per cent donat que hi va haver superàvit pressupostari en l’exercici 2017, i es destinaria
a la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de
complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de
complements de destí o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres.
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords
és necessària la seva aprovació expressa i formal per aquests òrgans.
6. Per l'exposat i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en què es
troba aquest Ajuntament és possible assumir a l'exercici 2018 el creixement de les
retribucions del personal al servei del seu sector públic coincident amb el límit dels màxims
percentatges establerts a aquests efectes per la normativa bàsica estatal amb els termes
exposats.
Per tot l’anterior, al Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències i a proposta
de la regidora de Personal
Es proposa ACORDAR:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2018, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament de l'1,5 per cent respecte a
les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest.
SEGON. Aprovar amb efectes 1 de juliol de 2018 un increment salarial addicional lineal de
les retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 0,25 per cent
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017.
TERCER. Abonar els endarreriments derivats d’aquests dos increments, que es dura a
terme en els termes establerts a la Resolució de 17 de juliol de 2018, per la que es dicten
instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments
corresponents a l’increment de l’1,5 per cent i a l’increment addicional del 0,25 per cent
establerts en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any
2018.
QUART. Autoritzar un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial en els
termes de l’art. 18.Dos.Final de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de
l’Estat per destinar-lo a la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o
eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres.
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CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Unitat de Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i
Tresoreria.
SISÈ. Notificar aquest acord al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.
El Sr. Alcalde, del que es tracta és d’aprovar un increment salarial de l’1,5% respecte l’any
2017 amb efectes de l’1 de gener de 2018 més un increment addicional del 0,25% amb
efectes de l’1 de juliol de 2018, tot en aplicació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2018.
Passant a la votació las proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
5. Aprovació, si s’escau, sol·licitar la redacció del projecte executiu “Remodelació del
carrer Aire – Fase II” als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona, així
com aprovar el compromís de finançar-lo mitjançant la subvenció del PAM 2019.
ANTECEDENTS:
1. L’Ajuntament de Santa Bàrbara té previst executar l’obra de: “Remodelació del carrer Aire
– Fase II”.
2. Es vol demanar als serveis tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona la redacció del
projecte executiu de “Remodelació del carrer Aire – Fase II”.
3. En el moment que es publiqui la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019,
l’Ajuntament vol sol·licitar una subvenció per finançar i executar l’obra esmentada.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Sol·licitar la redacció del projecte executiu “Remodelació del carrer Aire – Fase II”,
als Serveis Tècnics del SAM de la Diputació de Tarragona.
SEGON. Aprovar el compromís de finançar mitjançant la subvenció del PAM 2019, l’obra de
“Remodelació del carrer Aire – Fase II”.
TERCER: Comunicar aquest acord al SAM de la Diputació de Tarragona.
El Sr. Alcalde, explica als membres de la Corporació que es tracta d’un requisit necessari
per a que els serveis tècnics de la Diputació redactin el projecte, que tal i com els ha
informat en Junta de Portaveus, comprendrà des del carrer Príncep fins el carrer Indústria o
Sénia, dependrà del pressupost, comprometent-nos a destinar la subvenció del PAM 2019 a
aquesta obra.
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Passant a votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria amb els vots favorables
dels cinc membres de PDeCAT, un del PP, un de la regidora no adscrita i una abstenció
d’EP.
6. Aprovació, si s’escau, proposta de suplement de crèdit exp. Núm. 4/18.
Expedient número 4/2018, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 3 de setembre de 2018 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a conseqüència de noves
despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es puguin
demorar al proper, com a conseqüència de l’increment dels salaris previstos en els
Pressupostos General de l’Estat per a l’exercici 2018. També és necessari atendre algunes
despeses en reparació i manteniment així com en inversió, pels quals no existeix crèdit
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació o és insuficient, i considerant que es
disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també
mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de
referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
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Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 4/2018, que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació
és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Descripció

Crèdit
inicial

3321-1300002

PERSONAL LABORAL FIX: CULTURA

40.796,00

582,00

41.378,00

334-1300003

PERSONAL LABORAL FIX: EMISSORA

39.699,00

653,00

40.352,00

340-1300005

PERSONAL LABORAL FIX: ESPORT

16.266,00

265,00

16.531,00

920-1300006

PERSONAL LABORAL FIX: BRIGADA

51.439,00

2.144,00

53.583,00

920-1300008

PERSONAL LABORAL FIX: OFICINA

39.091,00

641,00

39.732,00

231-1310001

PERSONAL LABORAL: TELECENTRE

17.468,00

127,00

17.595,00

920-1310003

PERSONAL LABORAL: OFICINES

25.696,00

8.368,00

34.064,00

323-1310007

PERSONAL LABORAL: ENSENYAMENT

45.280,00

1.290,00

46.570,00

920-2120000

REPARACIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT

5.000,00

3.000,00

8.000,00

323-2120004

MANTENIMENT CEIP JAUME BALMES

8.000,00

6.750,00

14.750,00

330-2120006

MANTENIMENT SMARTCENTRE

5.000,00

5.000,00

10.000,00

326-2120009

MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA

25.000,00

5.000,00

30.000,00

171-2190003

JARDINS

8.000,00

5.000,00

13.000,00

334-2260902

JORNADES CULTURALS

10.000,00

3.000,00

13.000,00

1532-6190015

REMODELACIÓ C/MN. JOAN BAPTISTA SALES

9.000,00

451.000,00

460.000,00

Aplic.Pressup.

Total Suplement de crèdit

Modificació

Crèdit
definitiu

492.820,00

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
Aplic.Pressup.
87000

Descripció
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

Total modificació de crèdit

492.820,00

492.820,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
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presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
El Sr. Alcalde, bàsicament la modificació es deu a fer front als increments salarials aprovats
anteriorment, també per al manteniment de l’escola Jaume Balmes, l’escola de música, i
l’Smartcentre, però el gruix de la modificació de crèdit ve donada per la partida de l’obra
“Remodelació del carrer Mossèn Joan Baptista Sales” en 451.000,00 euros, que és el preu
del projecte això no vol dir que un cop licitades les obres les empreses ofereixin una baixa,
existia partida per a la redacció del projecte. En total la modificació de crèdit que es sotmet a
aprovació és de 492.820,00 €
Passant a votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria amb els vots favorables
dels cinc membres de PDeCAT, un del PP, un de la regidora no adscrita i una abstenció
d’EP.
7. Aprovació, si s’escau, Moció conjunta dels grups polítics municipals per demanar la
millora de la xarxa i les instal·lacions elèctriques a Santa Bàrbara.
A la població de Santa Bàrbara venim patint amb regularitat des de fa anys talls de
subministrament elèctric que en alguns casos no superen els 5 minuts, però en altres
s’allarguen durant hores. La situació s’està fent especialment adversa al 2018 quan ja
portem 3 talls de llum importants (26 de gener, 6 d’agost i 3 de setembre) amb duracions de
més de 6 hores, sent especialment perjudicial aquest últim on alguns sectors del poble van
estar privats d’electricitat durant mes de 20 hores seguides, i van continuar patint nous talls
els dies posteriors quan es va realitzar les reparacions pertinents.
Donat que els talls de llum es produeixen en absència de pluja o vent, e inclòs en períodes
del dia de baix consum (el darrer va ser a les 5:15h del matí) i donat que sempre es
repeteixen a les mateixes zones del poble (zona de l’ET 431 del Carrer Antiga Fabrica d’A.
Marco, i zona de l’ET del Passeig de les Escoles al costat de la Cooperativa Agrícola del
Camp) tot fa pensar que la causa principal de les avaries sigui l’estat d’abandonament i la
manca d’inversions a les que la companyia ENDESA té sotmesa la xarxa i les instal·lacions
elèctriques de la població.
És comprensible llavors el clima d’indignació creixent per les molèsties i perjudicis que
aquests talls de llum tan prolongats i repetitius generen a tota la població afectada i
especialment als comerços, bars, restaurants, entitats bancàries, etc... però també a tots els
veïns que paguen puntualment i amb un elevat preu per un servei que a aquestes alçades
del segle XXI se suposa que hauria de ser de fiable i qualitat.
Per tot l’anteriorment exposat els grups municipals de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per
UNANIMITAT, aproven:
PRIMER. Sol·licitar a la companyia ENDESA, que les reparacions d’aquesta última doble
avaria no se facin amb "pedaços" ni de manera provisional i que es porti a terme la
substitució total dels cables soterrats, ja que és evident que estan danyats i curtcircuiten
contínuament.
SEGON. Sol·licitar a la companyia ENDESA, que estudiï la conveniència de disposar
d’equips electrògens a la comarca, o almenys a les Terres de l'Ebre, per poder actuar amb
més rapidesa, i no haver d’esperar que vinguin des de Tarragona.
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TERCER. Sol·licitar a la companyia ENDESA, que quan es produeix una avaria facilitin la
informació de manera àgil als Ajuntaments. No és acceptable que passin casi 7 hores, com
va passar en aquest darrer cas, abans de poder rebre alguna informació fiable per part
d'ENDESA en relació a la situació de les avaries en curs. El telèfon d'Informació d'Avaries
800760706 no resol aquest problema, ja que no disposen de cap informació de primera mà, i
tan sol es limiten a donar un número d’incidència als clients que truquen.
QUART. Sol·licitar a la companyia ENDESA, donada l’evidència que la major part dels talls
de subministrament son fruït de l’estat deficient de la xarxa de distribució elèctrica, se’ls
demana que preparin un pla d’inversions concretes per tal de millorar la xarxa i les
instal·lacions elèctriques de distribució a Santa Bàrbara amb l’objectiu de minimitzar les
avaries, o que en tot cas, siguin de la menor durada possible.
CINQUÈ. Donar trasllat d’aquesta moció a la companyia ENDESA, a la Generalitat de
Catalunya, concretament a la Conselleria d’Empresa i Coneixement, al Punt de Servei
d’ENDESA en Amposta, a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, al Síndic de
Greuges, a la Delegació del Govern de l’Estat a Tarragona i al Ministri d’Indústria, Comerç i
Turisme.
El Sr. Alcalde, aquestes dies, des del dilluns els telèfons, especialment el del regidor de
serveis, no han parat rebent queixes, gent que pregunta, etc., jo personalment he anat al lloc
de l’avaria, el tècnic municipal també ha insistit molt, per part de l’Ajuntament hem fet tota la
pressió que hem pogut, però tal i com ha dit el regidor aquest matí a la ràdio un pressupost
de 3 milions d’euros de l’ajuntament de Santa Bàrbara contra un pressupost de 1.800
milions que té Endesa, és com la formiga i l’elefant. El que si que hem aconseguit desprès
de molta insistència i baralles telefòniques amb gent amb càrrecs a la companyia, són que
ens portin dos generadors que haguessin hagut d’acudir moltes hores abans.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula a la regidora no adscrita.
La Sra. Franch, regidora no adscrita, tal i com l’hi he dit en Junta de Portaveus, considero
que l’Ajuntament ha fet tot el que ha pogut, no en tinc cap dubte, però ha fet falta una mica
de comunicació, ja que encara que no es sàpiga la solució si a la gent els hi dius que
aquesta s’està buscant, trobo que alleuja la situació.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, regidor del grup municipal del PP, jo demanaria a tots els afectats que presenti
les denúncies per danys soferts, de forma particular o a través de les seves companyies
d’assegurança.
El Sr. Alcalde, exactament és el que s’ha informat a la gent quan ens han preguntat, que
facin les reclamacions a Endesa.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, regidor del grup municipal d’EP, considero, que encara que no ha estat culpa
de l’Ajuntament, si que ha hagut manca d’informació per part de l’Ajuntament, i en cap
moment qüestiono la gestió, la pressió que s’hagi pogut fer. Però la gent ens ha comentat
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que ningú els havia dit res, hauria estat bé que a la gent se’ls hagués informat dels passos
que s’estaven fent, dient-los que s’estava intentant contactar amb la companyia, dir-los que
tan bon punt hagués resposta s’informaria, i això no s’ha fet. Ha hagut una manca de
celeritat, per part dels regidors responsables i per part de l’Alcalde.
Voldria fer una proposta, que des de l’ajuntament es centralitzen totes les queixes dels
afectats, ja que al poble no hi ha punt de servei d’Endesa, per evitar desplaçaments de la
gent a Amposta.
El Sr. Alcalde, i perquè no demana que Endesa posi una persona al poble per atendre a tots
els afectats?
El Sr. March, estem al Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i demano a l’equip de govern,
que durant uns dies, per a que posi una persona a atendre als afectats i que faci un model
de reclamació unitari, i desprès es portin totes al punt de servei d’Endesa a Amposta. Es
tracta de donar facilitats a la gent.
El Sr. Boqué, jo no crec que sigui factible que l’Ajuntament reculli les denúncies i es
presentin de forma unitària, el que si que podria fer l’Ajuntament és un escrit on tot els
ciutadans poguessin signar, suggereixo una recollida de signatures en contra de la gestió
que du Endesa i per demanar la millora de la xarxa elèctrica del municipi, això si que es
podria fer.
El Sr. Alcalde, es pot fer una recollida de signatures en suport de la moció que acabem
d’aprovar.
El Sr. March, estem aprovant una moció per demanar que es milloren les instal·lacions, jo el
que dic és que s’haurien de recollir totes les queixes veïnals a les oficines de l’Ajuntament
per reclamar els danys que s’han sofert.
El Sr. Alcalde, em sap greu que no estigui present el regidor d’EP, Sr. Crespo, perquè
aquesta setmana ha parlat i ha dit coses que no són certes, o que són mitges veritats i el
que ha fet amb això ha estat crear més alarma entre la població, i els regidors de l’oposició
també formeu part de l’Ajuntament.
El Sr. March, el Sr., Crespo va ser el primer regidor que va acudir abans que cap regidor de
l’equip de govern, va ser el primer que es va preocupar d’esbrinar el que estava passant i va
intentar parlar amb el Sr. Alcalde i no l’hi va contestar fins al cap d’unes quantes hores i
desprès al regidor Sr. Ollés. I la gent ens preguntava què passava i natros només podíem dir
que trucàvem a qui havíem de trucar i no ens contestaven.
El Sr. Alcalde, jo el vaig trobar aquell dilluns per la tarda i ho vam comentar
breument.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ollés.
El Sr. Ollés, regidor de serveis, soc el que millor els hi pot contestar sobre el tema, perquè
com molt bé ha dit el Sr. Alcalde, soc el que durant aquests dies m’he estat barallant amb
Endesa, dit això, és cert que el Sr. Crespo em va trucar per preguntar què és el que estava
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passant, de manera que si tan informat estava el que hauria d’haver fet hauria estat
informar-me ell a mi, que no havia llum ho sabíem tots perquè era algo evident de manera
que fins les dotze del migdia en que no vaig aconseguir parlar amb el cap de manteniment
de la zona sud de Tarragona, ningú del poble, ni dels que estem aquí sabia exactament el
que havia passat en realitat, perquè ni ells mateixos ho sabien. A les dotze del matí em van
dir que encara estaven buscant el lloc exacte de les avaries, a la pregunta quan ho penseu
tenir reparat, la resposta va ser en quatre o cinc hores. Els hi vaig preguntar si havien valorat
la possibilitat d’enviar grups electrògens, però la resposta va ser que ja que l’avaria estaria
resolta en quatre o cinc hores no valia la pena. Però el problema va ser que aquestes hores
es van convertir en dotze o tretze hores, ja saben que és culpa d’ells per aquest motiu els
obriran un expedient sancionador i els hi posaran una sanció.
En quant al fet que el Sr. March diu que des de l’ajuntament no s’ha informat, dir-li que no
deu estar molt ben informat, perquè jo mateix el dimarts a primera hora vaig anar a la Plana
Ràdio, no es va dir res el dilluns perquè no sabíem com acabaria el tema i de fet fins la una
de la matinada no es va reparar la avaria.
El dimecres vaig tornar a la ràdio, perquè dimarts va haver un altre problema, es va avariar
un grup electrogen.
De notes d’avís se n’han fet sis o set, s‘ha publicat a l’e-bando, s’ha fet per la veu pública, a
la web de l’Ajuntament, i per la ràdio.
Que les coses es poden fer millor és cert, però es va donar la informació a mesura que
teníem coses a dir i a mesura que teníem informació.
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
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