Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple Ordinari 28/02/2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 28 de febrer de 2019
Hora d'inici: 20:00
Hora de finalització: 20:25
Lloc: Saló de Plens
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Assistents:
Sra. Judit Lleixà Solà (PDeCAT)
Sr. Marc March Mayo (EP)
Sr. Manel Crespo Liñan (EP)
Sr. Adrià Batiste Cuartero (PDeCAT)
Sra. Joan Abella Calduch (PDeCAT)
Sra. Montse Rodríguez Arasa (PDeCAT)
Sr. Antonio Olles Molías (PDeCAT)
Sr. Javier Boque Piñol (PP)
Sra. Laia Pla Coto (PDeCAT)

Excusen la seva assistència:
Sra. Eva Franch Cases (Regidora no adscrita)
ACORDS
Aprovació esborrany de l’acta de la sessió de data 29 de desembre de 2018.
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1 AL NÚM. 13
DE 2019

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. 1 al núm. 13 de 2019,
amb un total de 13.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

2019-

8 de gener de

Unitat
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Assumpte
Convocatòria de 'Junta de Govern Local 10/01
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0000001

2019

Secretaria

/2019'

20190000002

14 de gener de Oficina
2019
ciutadà

20190000003

21 de gener de
Caixa
2019

Tranferència Banc Santander 21-01-19

20190000004

22 de gener de
Alcaldia
2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 24-012019'

20190000005

28 de gener de
Àrea Secretaria
2019

Alta al Registre de Contractes del Sector Públic

20190000006

29 de gener de Oficina
2019
ciutadà

20190000007

30 de gener de
Intervenció
2019

Proposta d'aprovació de nòmines de gener 2019

20190000008

30 de gener de
Caixa
2019

Transferències nòmines gener 2019

20190000009

4 de febrer de
Àrea Secretaria
2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 07-022019'

20190000010

18 de febrer de
Àrea Secretaria
2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 21/02
/2019'

20190000011

19 de febrer de
Àrea intervenció
2019

Aprovació de la relació de factures número 2

20190000012

25 de febrer de
Alcaldia
2019

Decret d'aprovació de la Liquidació del Pressupost
2018

20190000013

25 de febrer de Obres, Urbanísme
2019
Activitats

d'atenció

d'atenció

al

al

JOSE PICON- LLICÈNCIA GOS PERILLÓS

Atorgament llicència gos perillós - Gabani

i Decret d'incoació - Concessió Zona Poliesportiva
Municipal

Aprovació definitiva modificació Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana.
3. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA
CIUTADANA.
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 15 de
novembre de 2018, la modificació l’ordenança de Civisme i Convivència ciutadana.
Atès que l’aprovació inicial de la modificació del Reglament esmentat ha estat exposada al
públic per un termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la
Província de Tarragona número 236 del dia 11 de desembre de 2018 i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 7765 del dia 11 de desembre de 2018, sense que contra
la mateixa s’hagi formulat cap mena de reclamació o al·legació.
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya i articles 60 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, s'adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació l’ordenança de Civisme i Convivència
ciutadana.
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de la modificació del Reglament aprovat en
el Butlletí oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en vigor.

Per unanimitat.

Aprovació expedient de contractació de la concessió de la gestió de les instal·lacions
de la zona poliesportiva municipal de Santa Bàrbara.
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4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ "CONCESSIÓ DE LA ZONA
POLIESPORTIVA MUNICIPAL"

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 65BA2D65AB6E49D6B47089C6F444CBC1 i data d'emissió 29/03/2019 a les 14:30:04

Per unanimitat.

Vist l'expedient instruït per a la contractació de la concessió de la gestió de les
insstal·lacions de la zona poliesportiva municipal.
Atès el que disposen els articles 15, 28, 63, 116, 117, 156 a 158 i 284 a 294, Disposició
Addicional 2a i Disposició Addicional 3a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
S'adopten els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de la concessió de la gestió de les
instal·lacions de la zona poliesportiva municipal de Santa Bàrbara, determinant que la
forma de selecció del contractista serà el procediment obert amb diversos criteris de
valoració.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i tècniques
particulars que han de regir el procediment, ordenant es procedeixi a la seva exposició
pública per un termini de vint dies, als efectes del seu exàmen i presentació de reclamació
o suggeriments.
Cas que en el termini abans indicat no se'n presentir, el plec s'entendrà definitivament
aprovat.
TERCER. Ordenar que simultàniament amb l'anterior, es procedeixi a la formulació de
l'anunci de licitació

Donar compte de l’informe sobre la morositat.
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE LA MOROSITAT.

INFORME SOBRE LA MOROSITAT
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: El Ple
1.2 Caràcter: preceptiu
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la intervenció
anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la normativa en
matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple.
3. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
1-Que dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de 2018 s'obtenen les següents
dades:
Pagaments efectuats en el període
Període Mig

Pagaments Dins Període

Pagaments Fora Període

Paga. (PMP) (dies)

Legal Pagament

Legal Pagament

17

Interessos de Demora
Pagats en el Període
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Número de Paga.

Import
Total

Número de Paga.

Import
Total

563

517.676,87

5

8.160,15

Número de Paga.

Import Total Interessos

0

0

2-Que de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre de 2018, s’obtenen les
següents dades:
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Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del Període
Període Mig

Dins Període Legal Pagament

Fora Període Legal
Pagament

Paga. Pendent

al Final del Període

al Final del Període

(PMPP) (dies)

Número d’
Operacions

Import
Total

Número d’
Operacions

Import
Total

1

136

207.989,70

4

754,08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per
Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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0244A6DF8FF5477E83D4E631C2750707 i data d'emissió 25/02/2019 a les 13:37:02
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Aprovació Moció per la defensa del sector citrícola.
6. MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL SECTOR CITRÍCOLA
Per unanimitat.

MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
BÀRBARTA PER LA DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA
Des de l’any 2016, arrel de l’Acord Econòmic entre la Unió Europea i la Comunitat d’Estats
d’Àfrica del Sud, pel lliure comerç orientat al desenvolupament econòmic, el sector citrícola
europeu, i per tant el de les Terres de l’Ebre, ve mostrant la seva preocupació i també
denúncia davant les administracions competents, de les conseqüències econòmiques i
fitosanitàries que suposa aquest Acord per al sector citrícola europeu.
L’arribada massiva de cítrics sud-africans durant un temps més prolongat i la suspensió de
forma gradual de qualsevol tipus de taxa o aranzel comporta la presència d’aquest cítrics
de països tercers en els mercats Europeus fins a finals de desembre, incentivant la pressió
dels preus a la baixa en origen, augmentant l'oferta en els mercats, en definitiva
desestabilitzant la normal comercialització dels nostres cítrics.
Tradicionalment a la nostra zona, la campanya comença aproximadament durant el mes de
setembre i fins al 30 de novembre, data límit per poder introduir cítrics sud-Africans a
països europeus, aquest tractat econòmic afectaria a les varietats com l’ IWASAKI,
CLAUSELLINA, OKITSU, CLEMENRUBI, OROGROS, LOVELINA, MARISOL,
ORONULES, ARRUFATINA i OROVAL i parcialment les varietats FOKUMOTO, NEWHALL,
NAVELINA, OROGRANDE, CLEMENULES.
És per tant, que la crisi que pateix el sector citrícola es degut en bona part com acabem de
citar a l’entrada massiva de cítrics Sud-Africans, i no tan sols és un problema l’entrada
massiva al territori comunitari, sinó que no deixa d’augmentar l’increment de superfície de
cultiu de cítrics en aquests països de l’Àfrica meridional, fet que fa témer que el tonatge
citrícola s’incrementarà de forma important els pròxims anys.
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Segons la patronal Sud Africana CITRUS GROWES ASSOCIATION, el nombre d’hectàrees
dedicades a la producció de mandarines ha augmentat un 20% només en els últims 3 anys.
Aquest producte és el que més perjudica els interessos dels nostres productors planers ja
que les mandarines son el nostre producte estrella en tot el territori, així com la resta de
varietats primerenques.
L’entrada de cítrics de Sud-Àfrica a països europeus ha crescut un 33% en els últims 5
anys, on s’ha passat de 471.000 tones del 2014 a les 704.000 de l’exercici actual. També
cal tenir en compte que la competència als nostres cítrics no només ve de l’Àfrica
meridional sinó que també hi ha països com Marroc, Egipte o Turquia on la producció creix
entre un 5 i un 12%, i que sinó es regula la seva entrada a la UE també acabaran afectantnos.
A més de les conseqüències econòmiques, també ens preocupa el risc o amenaça
d'infestació dels cultius com la temuda plaga de la "taca negra" dels cítrics (Citrus Black
Spot o l'acrònim CBS), principal malaltia fúngica dels cítrics a nivell mundial, que un cop
introduïda i propagada en una nova zona és ara per ara impossible d'eradicar, i la qual cosa
suposaria un impacte mediambiental molt negatiu i podria arribar a incrementar fins a un
20% els costos de producció.
Una altra de les preocupacions entre els productors Europeus recau en el greuge existent
entre els productes fitosanitaris autoritzats a Europa i els utilitzats en origen d’aquest
productes citricoles. La situació exigeix la màxima garantia que les importacions de cítrics
procedents de Sud-àfrica compleixen amb els mateixos requisits fitosanitaris que els
productors europeus.
Davant aquesta greu situació i les conseqüències econòmiques, socials i mediambientals
que se’n poden derivar es proposa la redacció d'un nou protocol de relacions comercials
per salvaguardar el cultiu de cítrics espanyols. És per això que els Grups municipals del
PDeCAT, EP i del PP de Santa Bàrbara adopten els següents acords:
1. Instar el govern espanyol a què la Unió Europea renegocií l’Acord comercial amb els
Països de l’Àfrica Meridional, pel que fa a les importacions de cítrics i mentre no s’
arribi a un acord definitiu establir la clàusula de salvaguarda de forma permanent d’
octubre fins a juny.
2. Instar el govern espanyol a fer les accions necessàries per a què la Unió Europea
redacti un nou protocol europeu de relacions comercials que salvaguardi els cultius
de cítrics europeus evitant la seva infestació mitjançant fongs procedents de cítrics
sud-africans. Un protocol específic per a l'homologació dels centres d'importació, que
determinarà els mitjans humans i materials necessaris, així com les inspeccions,
controls estrictes i requeriments sanitaris a realitzar, a més de complementar-se amb
la revisió i actualització del protocol de transport de contenidors de cítrics i promoure
el increment del nombre aleatori de mostres a realitzar.
3. Instar el govern espanyol a fer les accions necessàries perquè la Unió Europea
realitzi un control exhaustiu, per part de l'Agència d'Informació i Control Alimentari
(AICA), del compliment de la Llei de la Cadena Alimentària i la Llei de Morositat,
especialment pel que fa a l'obligatorietat d'existència de contractes escrits de
compravenda de cítrics, així també de les condicions laborals dels països d’origen.
4. Instar el Govern espanyol a sol·licitar l'activació de la clàusula de salvaguarda,
prevista en l'article 34 de l'Acord entre la Unió Europea i els països de la Comunitat
per al Desenvolupament de l'Àfrica Meridional (SADC), en cas que la importació
massiva de cítrics estigui provocant una afectació negativa en al venda i
comercialització de les varietats europees.
5. Instar el govern espanyol a què la Unió Europea implementi mesures
compensatòries per al sector citricola europeu a partir de l'avaluació de l'impacte
econòmic i mediambiental que representi l'Acord Associació Econòmica entre la Unió
Europea i els Estats de l'AAE de la SADC.
6.
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6. Instar al govern espanyol l’impuls d’un Pla Estatal de reestructuració del sector
citrícola o profunditzar en la normativa comunitària i estatal en els compromisos dels
actors implicats per a que la Interprofessional Citricole Intercitrus realitzi funcions d’
ordenació del mercat, així com el sector utilitzi tots els instruments que la PAC posa
a la seva disposició per a la gestió de crisi.
7. Sol·licitar al govern estatal la reducció dels mòduls fiscals per al cultiu, la reducció de
les quotes de la seguretat social i l’exempció de l’IBI com també l’obertura de línies
de crèdit.
8. Instar al govern estatal la creació d’un distintiu identificatiu dels cítrics d’origen
espanyol perquè el consumidor pugui identificar directament el producte autòcton i
els seus avantatges.
9. Instar al govern de Catalunya a seguir col·laborant amb el sector productor, per a dur
a terme campanyes de foment del seu consum, especialment entre els més joves;
promoure el seu consum per part de les institucions autonòmiques i locals en els
restaurants i cafeteries d’edificis públics, col·legis, actes oficials, etc...
10. Instar al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya a que es faci
efectiu l’acord entre les administracions de l’Estat i la Generalitat per la retirada de la
collita que encara està als camps, amb l’objectiu de millorar la salut vegetal dels
mateixos.
11. Traslladar aquests acords al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient; al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i a tots els
grups del Parlament de Catalunya.”

Precs i Preguntes
7. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde passo a contestar les preguntes que el grup municipal d'Esquerra Planera ha
presentat per escrit i que diuen així:
"Primera: L'estat de les obres que hi han iniciades?, estarà tot enllestit per el final de la
legislatura?"
Si, per finalitzar el carrer Sant Rafael queda molt poc, la previsió es que la primera
quinzena de març estigui acabat.
Respecte el carrer Mossèn Joan Baptista Sales, els terminis s'estan complint tenint la
previsió de que estigui acbat a mitan mes de maig.
"Segona: Tema Adif, sabem com està la possibilitat de compra de l'estació?"
Estem en converses amb ADIF i estem preparant le'xpedient d'expropiació forçosa per
mutu acord, per un import de 10.000,00 €, ens agradaria tenir-ho enllestit abans d'acabar la
legislatura.
"Tercera: Tema Ajuntament vell, quan s'iniciarà la propera fase?"
Com saben al pressupost del 2019 no hi ha partida, però hem mantingut converses amb el
Govern de la Generalitat i sempre ens diuen el mateix que la possible subvenció depèn de
l'aprovació dels pressupostos. Ara els que s'hauria de fer es acabar-lo, de manera que si no
aconseguim subvencions haurem demprendre un altre camí, però ja serà per la propera
legislatura.

Secretari acctal.
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Isabel Verge Caballé
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