Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple Ordinari 20-12-2018
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 20 de desembre de 2018
Hora d'inici: 20:00
Hora de finalització: 20:30
Lloc: Saló de Plens
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Assistents:
Sra. Judit Lleixà Solà (PDeCAT)
Sr. Marc March Mayo (EP)
Sr. Marcel Crespo Liñan (EP)
Sra. Montse Rodríguez Arasa (PDeCAT)
Sra. Eva Franch Cases (Regidora no adscrita)
Sr. Antonio Olles Molías (PDeCAT)
Sr. Javier Boque Piñol (PP)
Sra. Laia Pla Coto (PDeCAT)

Excusen la seva assistència:
Sr. Adrià Batiste Cuartero (PDeCAT)
Sra. Joan Abella Calduch (PDeCAT)
ACORDS
Secretaria
1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 15/11/18
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de la
Corporació.

ACTA
De la sessió Extraordinària realitzada pel Ple de la Corporació el dia 15 de
novembre 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 15 de novembre de 2018, per celebrar Sessió
Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:
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Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós
Regidors: Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. Manel Crespo Liñan
Sr. Javier Boqué Piñol

Excusen la seva absència: Sr. March March Mayo
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Sra. Eva C. Franch Cases

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 d’octubre de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2019, amb
tots els seus annexes i documentació.
4. Aprovació inicial, si s’escau, modificació Ordenança de Civisme i convivència
Ciutadana.
5. Aprovació, si s’escau, Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
6. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 d’octubre 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 82/2018 de 25 d’octubre,
fins el número 86/2018 de 12 de novembre, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.

3. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2019,
amb tots els seus annexes i documentació.
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ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019.
La secretària interventora acctal. de l’Ajuntament ha emès els informe relatiu als
equilibris bàsics del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la LOEPSF
i sobre el procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost
La Regidoria d’Hisenda n’ha emès un dictamen sobre la aprovació del pressupost i els
seus annexos.
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2
/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

FXSHRXW. DE DRET

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels
organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:

1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2019, d’acord amb l’objectiu d’
estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual,
resumit per capítols, és el següent:

Capítols INGRESSOS

Capítols
DESPESA

2019
1

1.410.000,00

2

20.000,00

3

644.300,00

4

946.750,00

5

20.450,00

2019
1 1.079.641,00

QQUU
0,00

CCEE
0,00

2 1.218.300,00
3

1.100,00

4

171.643,00

Despesa corrent 2.470.684,00
5

0,00

Ingressos corrents

3.041.500,00

Fons
contingència

0,00

6

0,00

6

515.600,00
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7

65.970,00

7

61.276,00

Ingressos de capital

65.970,00

Despesa de
capital

576.876,00

8

0,00

8

0,00

9

0,00

9

0,00

Ingressos financers

0,00

Despesa
financera

0,00

TOTAL

3.107.470,00

TOTAL 3.047.560,00

Total Pressupost Ingressos - Total Pressupost Despeses

59.910,00
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El pressupost està formalment equilibrat

2. Aprovar les bases d'execució del pressupost general que seran d'aplicació a
l'ajuntament.

3. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat, així com la relació de llocs de
treball.

4. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 3.052.681,44€, d’acord
amb el següent detall:

Despesa no financera
Capítol 1

1.079.641,00

Capítol 2

1.218.300,00

Capítol 3

1.100,00

Capítol 4

171.643,00

Capítol 5

0,00

Capítol 6

515.600,00

Capítol 7

61.276,00
Despesa no financera

3.047.560,00

Regla despesa liquidació 2018

2.924.830,98

Regla despesa pressupost 2019

2.804.711,51

marge compliment regla de la despesa

120.119,47

marge compliment estabilitat

5.121,44

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que
hi hagi finançament

5.121,44

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

5.
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3.052.681,44

5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
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6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 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.

El Sr. Alcalde explica als membres del Ple, que es tracta d’un pressupost molt
semblant al d’anys anteriors, la partida més important és la del capítol I que representa
un 30% del total, un altre terç és el del capítol II, manteniment, i l’altre 30% es
destinarà inversió, a banda d’augmentar les subvencions a entitats, tenim prevista l’
adquisició d’alguns terrenys per intentar esponjar una mica zones del poble que tenen
dificultats d’aparcament, la remodelació del carrer Aire II Fase, que anirà des del
carrer Príncep fins el carrer Roger de Llúria, així com la remodelació de la rotonda del
passeig de la Generalitat. La partida de millora de l’enllumenat públic fa referència a
millorar l’enllumenat del carrer Major per la qual cosa s’ha demanat un subvenció a la
Diputació. Tot això ascendeix a 3.047.560,00 euros en despeses i els ingressos
3.107.470,00 €.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, és la primera vegada que el
pressupost d’ingressos i despeses no quadra?
El Sr. Alcalde, no, es compleix la regla de la despeses i llavors hi ha uns marges, ja fa
dos han que es dona aquesta circumstància.
El Sr. Boqué, són els seus pressupostos, no els de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
són els de l’equip de govern.
El Sr. Alcalde, això ho diu vostè, la proposta diu pressupostos de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i vostè ha tingut el temps suficient per a fer les aportacions que cregués
oportunes.
El Sr. Boqué, jo al principi de legislatura ja l’hi vaig fer una aportació i s’està acabant i
no s’ha recollit. És cert que els pressupostos de l’ajuntament però qui els confecciona
és l’equip de govern i no tots els grups ens hi sentim representats, per això l’hi he dit.
El Sr. Alcalde, cert, confeccionats, treballats i fets per l’equip de govern, però en
representació de tot el poble, són els pressupostos del poble. En quant a l’aportació
que vostè em va fer, aquests dies m’he repassat les actes dels Plens de l’aprovació
dels pressupostos dels altres anys, per mirar les propostes que havien fet els diferents
grups municipals de l’oposició, i respecte la seva proposta hi estem treballant, s’ha de
fer una expropiació i tot això comporta uns tràmits, a més han tornat a fer una nova
taxació, no podem estar tots els dies a sobre de la gent d’ADIF, van al pas que van,
quan la tramitació ens correspon a natros intentem fer-ho el més ràpid possible, que
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més voldria jo que acabar al legislatura i que l’estació del tren fos nostra, és un dels
meus desitjos i això va lligar amb la seva proposta, des del primer dia que vaig ser
Alcalde m’hi vaig posar, ens van acceptar l’expropiació voluntària però han hagut de
fer una nova taxació per qüestions d’ells i ara estem esperant el proper pas a fer, si
que es fan coses però no s’avança. Per tant, si que me’n recordo de la seva proposta,
que per cert tenia els seus pros i contres, era una proposta electoral seua del PP per a
tot el poble, s’està treballant per desencallar-ho, ja que, estem parlant amb una gran
empresa, en una gran gestora d’infraestructures ferroviàries i natros som un granet de
sorra, però complim amb una burocràcia.
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El Sr. Boqué, no ha explicat molt bé, és una proposta electoral del grup del PP i es
faria gràcies a l’ajuntament però se’n beneficiaria tot el poble, però en el pressupost no
hi ha cap partida per a mirar de fer més força, ja se el que em dirà, que en qualsevol
moment es pot obrir una partida mitjançant una modificació de crèdit.
El Sr. Alcalde, ho sap millor que jo, per tant, quan ADIF ens digui endavant a la
setmana següent farem una modificació de crèdit i miraríem en ADIF la forma de
pagament. La intenció de comprar l’estació la tenim, primer havíem de fer un conveni i
ara ens diuen que ha de ser per expropiació de mutu acord.
El Sr. Boqué, crec que encara que la partida fos simbòlica s’hagués vist la bona
voluntat, és el mateix que la partida que hi ha per a la compra de terrenys que no sap
s’hi arribar a fer-se o no, aquí si que manifesten la seva voluntat de dur-ho a terme,
respecte la meva proposta no ho se, en el pressupost queda reflectida la voluntat de
fer coses, o és que com l’any vinent són eleccions la medalla se la volen penjar
vostès?, a mi ja em sembla bé, perquè el que busca el Partit Popular és el benefici per
a tot el poble.
El Sr. Alcalde, a l’igual que tots, només recordar-li que com a proposta del nostre partit
hi havia un punt que deia: “seguirem reivindicant que l’estació de Renfe passe a
propietat municipal”, per tant, compromís i voluntat nostra també és, encara que no
estigui reflectit al pressupost.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP, comentar que ens sap greu que
les propostes que el nostre grup ha aportat no s’hagin tingut en compte, malgrat haver
aportat pressupostos, haver fet l’esforç i haver-nos-ho treballat, veiem que no s’han
recollit.
El Sr. Alcalde, vostès tenen el costum de presentar les propostes quan els hi passem l’
esborrany del pressupost, quan aquest pressupost ja està quadrat d’acord amb la
normativa, de manera que per incloure una proposta el que s’ha de fer és eliminar-ne
una altra, llavors quan presenten propostes una setmana abans del Ple d’avui llavors,
ja l’hi he dit, els hi agraeixo que hagin treballat una mica més el tema de les propostes
que en anys anteriors però si fem un resum de les seves propostes són: pressupostos
participatius, hi ha ajuntaments que ho estan implementant però és un tema polític,
pense que en aquests pressupostos hi sol participar entre un 5% i 15% de la població
de manera que molt representatius no ho acaben sent i a les eleccions municipals hi
participen entre un 60% o 70%, per tant, la població va decidir donar el seu suport a
aquest equip de govern.Quan ens posem a quadrar el pressupost és una mica difícil
deixar de posar una xifra per posar-ne una altra, i que segons de quin import estem
parlant també sembla que es una xifra burlesca, per tant, hauria de ser una xifra amb
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la que es poguessin fer coses, no és descartable però aquest any no, i més essent un
any electoral on l’actual equip de govern tenim garantit el funcionament fins el mes de
maig-juny.
També proposaven la compra d’una màquina de neteja viària, com l’hi he dit en Junta
de Portaveus, el que no farem és deixar de tenir-la però mentre funcioni l’actual som
partidaris de mantenir-la, perquè l’import és important parlaven vostès de 137.000,00
euros, si s’inclou aquesta partida hem de treure’n una altra o buscar més ingressos. Si
la màquina actual deixa de funcionar i tenim la necessitat d’adquirir-ne una altra ho
farem en el moment que sigui, ja veurem com ho fem si a través d’un renting, un
préstec o romanent de crèdit, però comprar-ne una quan la que tenim encara rendeix
és cert que té alguna avaria però no són de quanties importants.
En quant a l’enllumenat del camí del Cementiri, agrair-los que hagin buscat
pressupostos, i que hagin fet una proposta ferma del que volen, ja ho hem parlat molts
cops, la dificultat no és econòmica, és legal, si es posa enllumenat públic fora del casc
urbà hem de tenir un argument per fer-ho, perquè sinó ja podem començar a il·luminar
totes les puntes de tots els camins que entren al poble.
El Sr. Crespo, no estaria malament.
El Sr. Alcalde, potser ho haurien de presentar com a proposta electoral, il·luminar
quina distància?, 300, 500 metres?. Si no hi haguessin problemes posteriors, la
il·luminació del camí del Cementiri, amb faroles solars, elèctriques, ho faríem però el
problema és crear un precedent per a la resta de veïns d’altres camins.
Tornen a insistir amb el tema de les llicències dels llibres digitals, que és una proposta
electoral seva i entenc que insisteixin cada any i jo l’hi contestaré el mateix de l’any
passat, no tenim clar el funcionament, on han de anar aquest diners, ni de quina
manera s’ha de gestionar.
Em pensava que proposarien la creació d’un cos de vigilància municipal, perquè ho
vaig sentir a la ràdio.
El Sr. Crespo, ho estem estudiant.
El Sr. Alcalde, aquesta és la justificació del per què no hem inclòs cap de les seves
propostes, sense descartar-ne algunes d’elles, això no vol dir que més endavant si
tenim clar com s’ha de fer la il·luminació del camí del Cementiri no es faci, vostès
parlen de 14 lluminàries i igual només en són 3 o 4. Els hi torno a dir els hi agraeixo
que aquest any ho hagin treballat més però els hi agrairia que ho fessin amb més
antelació.
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb
els vots favorables dels set membres del PDeCAT, un en contra d’EP i un en contra
del PP.

4. Aprovació inicial, si s’escau, modificació Ordenança de Civisme i convivència
Ciutadana.

Vist l’expedient instruït per a la modificació l’ordenança de Civisme i Convivència
ciutadana.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació
del present acord.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació l’ordenança de Civisme i Convivència
ciutadana, 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 Tauler d’anuncis de la Corporació.
El Sr. Alcalde, s’inclou a l’ordenança el tema de la tinença responsable i circulació d’
animals, es refereix als gossos i als capítols VII i VIII el control de les colònies de gats,
establir que es pot i que no es pot fer amb els animals domèstics, els responsables
són els seus propietaris, és una normativa de sentit comú, però que de vegades s’
incompleix, a més amb la implantació dels parcs canins també s’ha de tenir per saber
que s’hi pot fer i que no. També es regula el tema de les colònies de gats, que ens
agradi o no en tenim 7 o 8 al poble, es tracta de buscar un voluntariat guiat per tècnics
municipals i serveis veterinaris per a tenir-les controlades, posar uns llocs i uns horaris
per donar menjar, no es pot donar qualsevol menjar ni a qualsevol hora, han de ser
menjars secs, pinso, en un horari determinat convingut amb el voluntari i amb l’
ajuntament, a més de regular la captura i l’esterilització, són mesures encaminades a
que aquestes colònies no es facin més grans i no generin més malestar entre el veïnat.
Passant a la votació la proposta de modificació es aprovada per unanimitat dels
membres presentes de la Corporació.
En aquests moments el regidor Sr. Boqué, del Partit Popular abandona la sessió
Plenària.

5. Aprovació, si s’escau, Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot
i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la
repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’
Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
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Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’
1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a
vot.
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Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització
de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida
política a la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara demana l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses
polítics i persones exiliades.
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SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.
Passant a la votació la Moció es aprovada per unanimitat amb els vots favorables dels
set membres del PDeCAT i un d’EP.

6. Precs i preguntes.
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En aquests moments el regidor Sr. Boqué, del Partit Popular s’incorpora a la sessió
Plenària.
No hi ha precs ni preguntes per part dels grups de l’oposició.
El Sr. Alcalde, aprofita per convidar a tots els convilatans del poble a que passin un
bon cap de setmana de la Fira de l’Oli.

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

Alfred Blanch Farnós
ACTA
De la sessió Extraordinària realitzada pel Ple de la Corporació el dia 15 de
novembre 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 15 de novembre de 2018, per celebrar Sessió
Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:

Alcalde: Sr. Alfred Blanch Farnós
Regidors: Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sra. Laia Pla Coto
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Sr. Joan Abella Calduch
Sr. Manel Crespo Liñan
Sr. Javier Boqué Piñol

Excusen la seva absència: Sr. March March Mayo
Sra. Eva C. Franch Cases

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé
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Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 d’octubre de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2019, amb
tots els seus annexes i documentació.
4. Aprovació inicial, si s’escau, modificació Ordenança de Civisme i convivència
Ciutadana.
5. Aprovació, si s’escau, Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
6. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 d’octubre 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 82/2018 de 25 d’octubre,
fins el número 86/2018 de 12 de novembre, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.

3. Aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2019,
amb tots els seus annexes i documentació.

ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 28/12/2018 a les 12:42:34

La secretària interventora acctal. de l’Ajuntament ha emès els informe relatiu als
equilibris bàsics del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la LOEPSF
i sobre el procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost
La Regidoria d’Hisenda n’ha emès un dictamen sobre la aprovació del pressupost i els
seus annexos.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2
/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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FXSHRXW. DE DRET

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels
organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:

1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2019, d’acord amb l’objectiu d’
estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual,
resumit per capítols, és el següent:

Capítols INGRESSOS

Capítols
DESPESA

2019
1

1.410.000,00

2

20.000,00

3

644.300,00

4

946.750,00

5

20.450,00

2019
1 1.079.641,00

QQUU
0,00

CCEE
0,00

2 1.218.300,00
3

1.100,00

4

171.643,00

Despesa corrent 2.470.684,00
5

0,00

Ingressos corrents

3.041.500,00

Fons
contingència

0,00

6

0,00

6

515.600,00

7

65.970,00

7

61.276,00

Ingressos de capital

65.970,00

Despesa de
capital

576.876,00

8

0,00

8

0,00
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9

0,00

9

0,00

Ingressos financers

0,00

Despesa
financera

0,00

TOTAL

3.107.470,00

TOTAL 3.047.560,00

Total Pressupost Ingressos - Total Pressupost Despeses

59.910,00

El pressupost està formalment equilibrat
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2. Aprovar les bases d'execució del pressupost general que seran d'aplicació a
l'ajuntament.

3. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat, així com la relació de llocs de
treball.

4. Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 3.052.681,44€, d’acord
amb el següent detall:

Despesa no financera
Capítol 1

1.079.641,00

Capítol 2

1.218.300,00

Capítol 3

1.100,00

Capítol 4

171.643,00

Capítol 5

0,00

Capítol 6

515.600,00

Capítol 7

61.276,00
Despesa no financera

3.047.560,00

Regla despesa liquidació 2018

2.924.830,98

Regla despesa pressupost 2019

2.804.711,51

marge compliment regla de la despesa

120.119,47

marge compliment estabilitat

5.121,44

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que
hi hagi finançament

5.121,44

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

3.052.681,44

5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
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6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 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.

El Sr. Alcalde explica als membres del Ple, que es tracta d’un pressupost molt
semblant al d’anys anteriors, la partida més important és la del capítol I que representa
un 30% del total, un altre terç és el del capítol II, manteniment, i l’altre 30% es
destinarà inversió, a banda d’augmentar les subvencions a entitats, tenim prevista l’
adquisició d’alguns terrenys per intentar esponjar una mica zones del poble que tenen
dificultats d’aparcament, la remodelació del carrer Aire II Fase, que anirà des del
carrer Príncep fins el carrer Roger de Llúria, així com la remodelació de la rotonda del
passeig de la Generalitat. La partida de millora de l’enllumenat públic fa referència a
millorar l’enllumenat del carrer Major per la qual cosa s’ha demanat un subvenció a la
Diputació. Tot això ascendeix a 3.047.560,00 euros en despeses i els ingressos
3.107.470,00 €.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, és la primera vegada que el
pressupost d’ingressos i despeses no quadra?
El Sr. Alcalde, no, es compleix la regla de la despeses i llavors hi ha uns marges, ja fa
dos han que es dona aquesta circumstància.
El Sr. Boqué, són els seus pressupostos, no els de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
són els de l’equip de govern.
El Sr. Alcalde, això ho diu vostè, la proposta diu pressupostos de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara i vostè ha tingut el temps suficient per a fer les aportacions que cregués
oportunes.
El Sr. Boqué, jo al principi de legislatura ja l’hi vaig fer una aportació i s’està acabant i
no s’ha recollit. És cert que els pressupostos de l’ajuntament però qui els confecciona
és l’equip de govern i no tots els grups ens hi sentim representats, per això l’hi he dit.
El Sr. Alcalde, cert, confeccionats, treballats i fets per l’equip de govern, però en
representació de tot el poble, són els pressupostos del poble. En quant a l’aportació
que vostè em va fer, aquests dies m’he repassat les actes dels Plens de l’aprovació
dels pressupostos dels altres anys, per mirar les propostes que havien fet els diferents
grups municipals de l’oposició, i respecte la seva proposta hi estem treballant, s’ha de
fer una expropiació i tot això comporta uns tràmits, a més han tornat a fer una nova
taxació, no podem estar tots els dies a sobre de la gent d’ADIF, van al pas que van,
quan la tramitació ens correspon a natros intentem fer-ho el més ràpid possible, que
més voldria jo que acabar al legislatura i que l’estació del tren fos nostra, és un dels
meus desitjos i això va lligar amb la seva proposta, des del primer dia que vaig ser
Alcalde m’hi vaig posar, ens van acceptar l’expropiació voluntària però han hagut de
fer una nova taxació per qüestions d’ells i ara estem esperant el proper pas a fer, si
que es fan coses però no s’avança. Per tant, si que me’n recordo de la seva proposta,
que per cert tenia els seus pros i contres, era una proposta electoral seua del PP per a
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tot el poble, s’està treballant per desencallar-ho, ja que, estem parlant amb una gran
empresa, en una gran gestora d’infraestructures ferroviàries i natros som un granet de
sorra, però complim amb una burocràcia.
El Sr. Boqué, no ha explicat molt bé, és una proposta electoral del grup del PP i es
faria gràcies a l’ajuntament però se’n beneficiaria tot el poble, però en el pressupost no
hi ha cap partida per a mirar de fer més força, ja se el que em dirà, que en qualsevol
moment es pot obrir una partida mitjançant una modificació de crèdit.
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El Sr. Alcalde, ho sap millor que jo, per tant, quan ADIF ens digui endavant a la
setmana següent farem una modificació de crèdit i miraríem en ADIF la forma de
pagament. La intenció de comprar l’estació la tenim, primer havíem de fer un conveni i
ara ens diuen que ha de ser per expropiació de mutu acord.
El Sr. Boqué, crec que encara que la partida fos simbòlica s’hagués vist la bona
voluntat, és el mateix que la partida que hi ha per a la compra de terrenys que no sap
s’hi arribar a fer-se o no, aquí si que manifesten la seva voluntat de dur-ho a terme,
respecte la meva proposta no ho se, en el pressupost queda reflectida la voluntat de
fer coses, o és que com l’any vinent són eleccions la medalla se la volen penjar
vostès?, a mi ja em sembla bé, perquè el que busca el Partit Popular és el benefici per
a tot el poble.
El Sr. Alcalde, a l’igual que tots, només recordar-li que com a proposta del nostre partit
hi havia un punt que deia: “seguirem reivindicant que l’estació de Renfe passe a
propietat municipal”, per tant, compromís i voluntat nostra també és, encara que no
estigui reflectit al pressupost.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’EP, comentar que ens sap greu que
les propostes que el nostre grup ha aportat no s’hagin tingut en compte, malgrat haver
aportat pressupostos, haver fet l’esforç i haver-nos-ho treballat, veiem que no s’han
recollit.
El Sr. Alcalde, vostès tenen el costum de presentar les propostes quan els hi passem l’
esborrany del pressupost, quan aquest pressupost ja està quadrat d’acord amb la
normativa, de manera que per incloure una proposta el que s’ha de fer és eliminar-ne
una altra, llavors quan presenten propostes una setmana abans del Ple d’avui llavors,
ja l’hi he dit, els hi agraeixo que hagin treballat una mica més el tema de les propostes
que en anys anteriors però si fem un resum de les seves propostes són: pressupostos
participatius, hi ha ajuntaments que ho estan implementant però és un tema polític,
pense que en aquests pressupostos hi sol participar entre un 5% i 15% de la població
de manera que molt representatius no ho acaben sent i a les eleccions municipals hi
participen entre un 60% o 70%, per tant, la població va decidir donar el seu suport a
aquest equip de govern.Quan ens posem a quadrar el pressupost és una mica difícil
deixar de posar una xifra per posar-ne una altra, i que segons de quin import estem
parlant també sembla que es una xifra burlesca, per tant, hauria de ser una xifra amb
la que es poguessin fer coses, no és descartable però aquest any no, i més essent un
any electoral on l’actual equip de govern tenim garantit el funcionament fins el mes de
maig-juny.
També proposaven la compra d’una màquina de neteja viària, com l’hi he dit en Junta
de Portaveus, el que no farem és deixar de tenir-la però mentre funcioni l’actual som
partidaris de mantenir-la, perquè l’import és important parlaven vostès de 137.000,00
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euros, si s’inclou aquesta partida hem de treure’n una altra o buscar més ingressos. Si
la màquina actual deixa de funcionar i tenim la necessitat d’adquirir-ne una altra ho
farem en el moment que sigui, ja veurem com ho fem si a través d’un renting, un
préstec o romanent de crèdit, però comprar-ne una quan la que tenim encara rendeix
és cert que té alguna avaria però no són de quanties importants.
En quant a l’enllumenat del camí del Cementiri, agrair-los que hagin buscat
pressupostos, i que hagin fet una proposta ferma del que volen, ja ho hem parlat molts
cops, la dificultat no és econòmica, és legal, si es posa enllumenat públic fora del casc
urbà hem de tenir un argument per fer-ho, perquè sinó ja podem començar a il·luminar
totes les puntes de tots els camins que entren al poble.
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El Sr. Crespo, no estaria malament.
El Sr. Alcalde, potser ho haurien de presentar com a proposta electoral, il·luminar
quina distància?, 300, 500 metres?. Si no hi haguessin problemes posteriors, la
il·luminació del camí del Cementiri, amb faroles solars, elèctriques, ho faríem però el
problema és crear un precedent per a la resta de veïns d’altres camins.
Tornen a insistir amb el tema de les llicències dels llibres digitals, que és una proposta
electoral seva i entenc que insisteixin cada any i jo l’hi contestaré el mateix de l’any
passat, no tenim clar el funcionament, on han de anar aquest diners, ni de quina
manera s’ha de gestionar.
Em pensava que proposarien la creació d’un cos de vigilància municipal, perquè ho
vaig sentir a la ràdio.
El Sr. Crespo, ho estem estudiant.
El Sr. Alcalde, aquesta és la justificació del per què no hem inclòs cap de les seves
propostes, sense descartar-ne algunes d’elles, això no vol dir que més endavant si
tenim clar com s’ha de fer la il·luminació del camí del Cementiri no es faci, vostès
parlen de 14 lluminàries i igual només en són 3 o 4. Els hi torno a dir els hi agraeixo
que aquest any ho hagin treballat més però els hi agrairia que ho fessin amb més
antelació.
Passant a la votació al proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb
els vots favorables dels set membres del PDeCAT, un en contra d’EP i un en contra
del PP.

4. Aprovació inicial, si s’escau, modificació Ordenança de Civisme i convivència
Ciutadana.

Vist l’expedient instruït per a la modificació l’ordenança de Civisme i Convivència
ciutadana.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació
del present acord.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació l’ordenança de Civisme i Convivència
ciutadana, 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 Tauler d’anuncis de la Corporació.
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El Sr. Alcalde, s’inclou a l’ordenança el tema de la tinença responsable i circulació d’
animals, es refereix als gossos i als capítols VII i VIII el control de les colònies de gats,
establir que es pot i que no es pot fer amb els animals domèstics, els responsables
són els seus propietaris, és una normativa de sentit comú, però que de vegades s’
incompleix, a més amb la implantació dels parcs canins també s’ha de tenir per saber
que s’hi pot fer i que no. També es regula el tema de les colònies de gats, que ens
agradi o no en tenim 7 o 8 al poble, es tracta de buscar un voluntariat guiat per tècnics
municipals i serveis veterinaris per a tenir-les controlades, posar uns llocs i uns horaris
per donar menjar, no es pot donar qualsevol menjar ni a qualsevol hora, han de ser
menjars secs, pinso, en un horari determinat convingut amb el voluntari i amb l’
ajuntament, a més de regular la captura i l’esterilització, són mesures encaminades a
que aquestes colònies no es facin més grans i no generin més malestar entre el veïnat.
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Passant a la votació la proposta de modificació es aprovada per unanimitat dels
membres presentes de la Corporació.
En aquests moments el regidor Sr. Boqué, del Partit Popular abandona la sessió
Plenària.

5. Aprovació, si s’escau, Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot
i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a
decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la
repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’
Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’
1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
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aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a
vot.
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització
de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
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Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida
política a la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara demana l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses
polítics i persones exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.
Passant a la votació la Moció es aprovada per unanimitat amb els vots favorables dels
set membres del PDeCAT i un d’EP.
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6. Precs i preguntes.

En aquests moments el regidor Sr. Boqué, del Partit Popular s’incorpora a la sessió
Plenària.
No hi ha precs ni preguntes per part dels grups de l’oposició.
El Sr. Alcalde, aprofita per convidar a tots els convilatans del poble a que passin un
bon cap de setmana de la Fira de l’Oli.
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I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent les vint hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
Alfred Blanch Farnós

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 87 AL NÚM.
94 DE 2018
Es dóna compte, en compliment de l'article 62 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 87 al núm. 94 de 2018,
amb un total de 8.

Alcaldia
3. ADMISSIÓ D'OFERTES PRESENTADES PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
'ARRANJAMENT DEL CARRER MN. JOAN BAPTISTA SALES'
El Sr. Alcalde, tal com diu a la proposta s’han presentat 10 empreses moltes de les
quals ja s’han anat presentant a les diferents licitacions, i desprès de la valoració
econòmica i tècnica l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa ha estat
Regimovi, SL.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, és la que ha presentat l’oferta
més econòmica o és la que ha ofert alguna millora?.
El Sr. Alcalde, en aquest cas no es demanaven millores per tant és la més
avantatjosa econòmicament, un cop efectuades les valoracions tècniques, perquè
encara que l’oferta sigui econòmica s’ha de comprovar que en el preu ofertat les
obres es puguin executar.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria amb els vots
favorables dels cinc membres de PDeCAT, dues abstencions d’EP, una abstenció del PP i
una abstenció de la Regidora no adscrita.
Fets
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Atenent que el Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 25 d’octubre de 2018,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra "Arranjament
del carrer Mossèn Joan Baptista Sales".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
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Licitador

Preu exclòs IVA

IVA

CONSTRUCCIONES 3 G, SA.

293.000,00 €

61.530,00 €

SERVIDEL, SLU.

308.358,51 €

64.755,29 €

EXXABER, SL.

297.784,01 €

62.534,64 €

Miguel Ángel Piquer Badia.

348.252,73 €

73.133,07 €

Edifisa Enter, SL.

341.500,00 €

71.715,00 €

TECYR Construcciones y Reparaciones, SA.

362.128,96 €

76.049,08 €

COVAN Obres Públiques, SL

291.279,08 €

61.168,61 €

Vives Anguera, SL

309.144,13 €

64.920,27 €

Regimovi, SL.

265.000,00 €

55.650,00 €

Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.

345.645,49 €

72.585,55 €

Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23
/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
SERVIDEL, SLU.
EXXABER, SL.
Miguel Ángel Piquer Badia.
Edifisa Enter, SL.
TECYR Construcciones y Reparaciones, SA.
COVAN Obres Públiques, SL
Vives Anguera, SL
Regimovi, SL.
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.

SEGON. Requerir a l’empresa Regimovi, SL, per tal que en el termini de set dies hàbils, a
comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti justificant d’haver
constituït la garantia definitiva per import de 13.250,00 €, equivalent al 5 per 100 del preu d’
adjudicació del contracte (exclòs IVA) i presenti la documentació justificativa de les
circumstàncies referides al punt 4, lletra f) apartat 4t. de l’article 159 de la LCSP, de
disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’
execució del contracte d’acord amb l’article 76.2.
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació
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4. DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)
El Sr. Alcalde, és un document de protecció civil elaborat per la Diputació per als casos
d’emergència, on es preveu, en cada cas d’emergència, qui és el responsable, on t’has
de dirigir, com s’ha d’actuar, quines són les zones inundables del nostre terme, on
estan situats els hidrants per als bombers, per on poden accedir els vehicles d’
emergència, etc., és un document bastant extens que com els hi he dit han elaborat
tècnics de la Diputació juntament amb tècnics de protecció civil. El tenen a la seva
disposició per a consultar-lo.
El Sr. Alcalde dóna al paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, cada quan s’actualitzarà?
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ollés.
El Sr. Ollés, regidor de Governació, en el mateix document hi ha un apartat on s’
especifica la periodicitat de l’actualització, i si no recordo malament és cada quatre
anys.
El Sr. Boqué, totes les dades?
El Sr. Ollés, les que siguin necessàries, per exemple d’aquí uns mesos els Regidors
canviaran, en canvi hi haurà coses que no serà necessari canviar-les.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, tenim una sèrie de dubtes, aquest
document quant ens ha costat a l’Ajuntament?
El Sr. Ollés, el seu cost és de 3.500,00 € dels qual només haurem de pagar el 50%
(1.750,00 €), ja que està subvencionat en un 50% per la Diputació de Tarragona.
El Sr. March, donem per suposat que es tracta d’un document públic?
Els Sr. Ollés, si, hi ha dues versions una pública i una altra de confidencial, vaig estar
mirant quina diferència hi havia, perquè són documents pràcticament iguals, però en el
públic no apareixen una sèrie de dades privades, com puguin ser telèfons, dades de
finques que estan situades en zona inundable, és pel tema de la protecció de dades de
caràcter personal.
El Sr. March, ho dic perquè és molt important que hagi aquest document, però també
és important que la gent sàpiga qui són els responsables i a qui s’ha d’adreçar en
casos d’emergència.
El Sr. Ollés, en les fitxes del document et diu que s’ha d’informar a l’Alcalde.
El Sr. March, en aquest cas l’Alcalde hauria de tenir telèfon mòbil.
El Sr. Ollés, el Sr. Alcalde té telèfon mòbil i apareix en aquest document.
El Sr. March, però si els Regidor no el sabem... És un document que si és públic hauria
d’estar a la pàgina web i la gent ha de tenir molt clar a qui s’ha d’adreçar, jo proposaria,
no se si es pot o no modificar que, no només hi hagués un càrrec polític sinó un tècnic
de l’Ajuntament com a pla B.
El Sr. Alcalde, a banda dels telèfons que puguin haver i de l’operari municipal, són els
serveis d’emergència els que han d’actuar i es centralitza tot amb el telèfon 112 i el
primer que s’ha de fer en un cas d’emergència és trucar al 112.
El Sr. March, si, però si hi ha un document municipal vol dir que també hi ha un
responsable municipal.
El Sr. Ollés, el DUPROCIM és un document elaborat seguint un protocol per a tots els
municipis de Catalunya, i si allí diu que el màxim responsable és l’Alcalde no ho podem
canviar.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
En conseqüència, S'ACORDA:
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El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc
orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els
riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles
situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la
integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.
Atès que el municipi de Santa Bàrbara és una població afectada per riscos naturals
(vent, inundacions, sismes i nevades) i tecnològics i d’acord amb la Llei 4/97 de
protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de
protecció civil municipal.
Vist el Document Únic de Protecció Civil Municipal redactat pel servei de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, per l’
empresa ECOSTUDI SIMA, SLP.
Atenent que el Document Únic de Protecció Civil Municipal s’ha elaborat d’acord amb el
que preveu el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut
mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’
estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal, que figura inclòs a l’
expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació 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 Document Únic de Protecció Civil Municipal
restarà definitivament aprovat.
QUART. Definitivament aprovat el Document Únic de Protecció Civil Municipal donar
trasllat del mateix a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a la seva
homologació.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
5. SIGNATURA D'UN CONVENI PER AL FINANÇAMENT PÚBLIC DE 8 PLACES EN EL
SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DE SANTA BÀRBARA
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, Regidora no adscrita, es tracta d’una sol·licitud merament burocràtica
o realment s’aconseguirà aquest finançament?
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sra. Rodríguez.
La Sra. Rodríguez, regidora de Serveis Socials, l’acord fa referència a les places que
ja tenim atorgades, que des del moment en que ens les van atorgar les estem cobrant,
però ara el departament ens demana que els hi demanessin la signatura d’aquest
conveni per a poder-nos continuar pagant aquestes vuit places.
El Sr. Boqué, no és que s’amplien les places?
El Sr. Alcalde, no, aquestes vuit places ja les tenim assignades i ja les estem cobrant
però ara és necessari signar un conveni a petició del departament.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
Fets
Atès que mitjançant Resolució d’assignació de places de 27 d’octubre de 2017 a les entitats
col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
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Pública del Departament de Treball, Afers Socials i famílies, es va assignar a l’ajuntament
que presideixo 8 places públiques per al Centre de dia de Santa Bàrbara.
Fonaments de dret
Segons Llei de Bases
En conseqüència, S'ACORDA:
Al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura d’un
Conveni per al finançament públic de 8 places en el servei de centre de dia per a gent gran
de Santa Bàrbara que té una capacitat registral de 30 places amb número de registre al
RESES S08998.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
6. MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM.
El Sr. Alcalde informa que tal com s’ha acordat en Junta de Portaveus i abans del Ple,
la Moció es deixa damunt la taula a la vista que avui mateix els polítics empresonats
que estaven en vaga de fam l’han abandonat, per tant, no té sentit donar suport a un fet
que ja no existeix.

7. MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA
PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS.
Passant a la votació la Moció es aprovada per unanimitat dels membres presents de la
Corporació.

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens
dubte, són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i
Nagasaki ara fa 73 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000
persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.
Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el
món continua disposant de 14.465 armes nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat
destructiva molt superior a les bombes de 1945.
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció
massiva (com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i seguretat,
cap a la prohibició de les armes nuclears.
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i
campanyes, la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, etc., s’
ha aconseguit un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017, a les Nacions Unides.
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi
sumin activament.
I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i
nuclearment desarmat.
Per tot això, el Ple de la Corporació:
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1. Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte
de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears
2. Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el
desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment
3. Fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el
Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra ciutat
està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a
les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret
de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui
deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a
les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de
les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”
4. Insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides
5. Donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat d’
Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau
(Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN.

Precs i Preguntes
8. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, com és últim Ple de l’any voldria desitjar, ja se que vostè ho farà en nom
de tot el Consistori, un bon Nadal i una bona entrada d’any nou.
El Sr. Alcalde dóna al paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, els veïns del carrer Indústria cantonada amb Castillejos m’han
comentat que hi ha una obra on penja un feix de cables, la pregunta és, es pensa fer
alguna cosa?
El Sr. Ollés, hi estem al damunt ja que fa anys que està d’aquesta manera, hem
contactat amb el propietari del solar i de la casa, que és el mateix, i amb telefònica,
se’ls ha enviat fotos per a que vinguin a resoldre el problema, de fet un tècnic de
telefònica que va venir per un altre tema quan ho va veure es va quedar sorprès. Fa
deu dies els hi vaig enviar un recordatori.
El Sr. Crespo, per tant és un tema de telefònica, no té res a veure amb el propietari
de la casa.
El Sr. Ollés, alguna cosa té a veure perquè els cables passen per la seva façana,
concretament al mes d’agost vaig reunir al propietari i a un representant de telefònica
i es va acordar que el propietari deixava passar els cables per la façana i que
telefònica vindria a fer-ho, però encara no han vingut, estem al seu darrera ja que a
banda del tema estètic també es pot produir una avaria.
El Sr. Crespo, un recordatori d’un prec del punt de llum del Passeig de la Generalitat,
53, perquè els veïns m’ho han preguntat, com ho tenim?
El Sr. Alcalde, però avui no l’hi ha preguntat?
El sr. Crespo, no, fa tres dies.
El Sr. Ollés, tot just avui l’estaven col·locant però se’ls ha fet de nit i demà està
col·locada la farola.
El Sr. Crespo, aprofito per desitjar a tot el poble unes bones festes i una bona
entrada d’any.
El Sr. Alcalde, per acabar desitjar a tot el poble en nom de tot el Consistori, un bon
Nadal en companyia dels que més estimen, que procuren ser feliços, que passen
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bons moments, perquè moments difícils i complicats ja venen sense buscar-los i,
esperem entrar a l’any 2019 en alegria i que el nou any ens porte tot allò que
desitgem i que sigue en general un any millor que l’any 2018.
Felicitar a tot el poble aquestes festes nadalenques i un any 2019 ple de tots els seus
desitjos.

Secretari acctal.
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Isabel Verge Caballé
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