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Sessió: PLE ORDINARI 29-08-2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 29 d'agost de 2019
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 20:00
Lloc: Saló de Plens

Assistents:
Sr. Antonio Olles Molías (JUNTS)
Sra. Laia Pla Coto (JUNTS)
Sra. Ana Maria Panisello Arasa (JUNTS)
Sr. Manel Crespo Liñan (ERC-AM)
Sra. Maria Elena Estarlich Arasa (ERC-AM)
Sr. Joaquim Martí Llombart (PP)
Sra. Maria Isabel Garcia León (MAP - MTE - ECG)
Sr. Adrián García Mármol (MAP - MTE - ECG)
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)

Excusen la seva assistència:
Sra. Maria Àngels Bayerri Muria (PP)
ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI - 04/07/2019
Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSxSB, dos
d'ERC, un del PSC, una abstenció del PP, i dues abstencions del MAP.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 71 AL NÚM.
83 DE 2019
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 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. 71 al núm. 83 de 2019,
amb un total de 13.
Resum per unitats
5 Àrea intervenció
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5 Àrea Secretaria
1 Sense unitat
1 Contractació
1 Secretaria

Detall dels Decrets
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Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

20191 de juliol À r e a
0000071 de 2019
Secretaria

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI - 04/07/2019'

20193 de juliol
0000072 de 2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 04-07-2019'

20194 de juliol À r e a
0000073 de 2019
Secretaria

Ordenació pagaments equip de govern

20195 de juliol À r e a
0000074 de 2019
intervenció

Aprovació de les nòmines de juny, paga extra i les retribucions per
assistència a òrgans col·legiats del 1r semestre de 2019 del càrrecs
electes.

20198 de juliol À r e a
0000075 de 2019
intervenció

Aprovació de les relacions de transferències bancàries número 24/2019 i 25
/2019.

20199 de juliol À r e a
0000076 de 2019
intervenció

Aprovació de la relació de transferències bancàries número 26/2019.

15
2019juliol
0000077
2019

de
Àrea
de
Secretaria

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 18/07/2019'

16
2019juliol
0000078
2019

de
Àrea
de
Secretaria

Delegació de competències

22
2019juliol
0000079
2019

de
Àrea
de
intervenció

Aprovació de les relacions de transferències bancàries número 27/2019 i
número 28/2019.

29
2019juliol
0000080
2019

de
Àrea
de
intervenció

Aprovació de nòmines de julio de 2019

29
2019juliol
0000081
2019

de
de Secretaria

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 01/08/2019'

1 4
2019d'agost
0000082
de 2019

Contractació

Decret d'inici de l'exp. de contractació "Remodelació del carrer de l'Aire, 2a
fase"

2 0
2019d'agost
0000083
de 2019

Àrea
Secretaria

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 22-08-2019'

3. APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS 2020
Per unanimitat.

Fets
Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de la mà del Consell de Relacions Laborals, en la

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2019 a les 14:34:58 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2019 a les 18:49:19

sessió plenària del pasat dia 24 d'abril, va aprovar la proposta de festes laborals per a l'any
2020 a Catalunya, estan preparant l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2020.

Fonaments de dret
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals
seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar com a festes locals del municipi de Santa Bàrbara per a l’any 2020, les
següents:

Dia 9 de maig festivitat de Sant Gregori patró del municipi.
Dia 4 de desembre festivitat de Santa Bàrbara patrona del municipi.

SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

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

INTERVENCIÓ
4. APROVACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS 2018
El Sr. Alcalde explica als membres de la Corporació que el més destacable és que s’ha
donat d’alta la finca que es va comprar, adjacent a la plaça de bous, els diferents carrers
que s’han remodelat al llarg de l’any i en quant a les baixes fan referència bàsicament a
material i a equips informàtics que pel seu ús van substituint-se.

Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSxSB, dos
d'ERC, una abstenció del PP, dues abstencions del MAP, i una abstenció del PSC.
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Fets
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a
la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de
desembre de 2018.

Fonaments de dret
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D'acord amb l’article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment a l’
aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal d’
acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a
data 31 de desembre de 2018 i formulat per la secretària, que incorpora com annex els
inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, societats municipals i altres ens
dependents de l’Ajuntament.
SEGON. Retre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.

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. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2018
El Sr. Alcalde, per fer un resum el compte general és el reflex de la liquidació del
pressupost 2018, el qual ha estat liquidat correctament i s’ha tancat en positiu.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, d’acord amb aquest resultat
felicitar l’equip de govern perquè els comptes estan sanejats, una altra cosa és en què s’
inverteixen els diners, però en quant a l’aspecte estrictament econòmic ho trobo una bona
notícia.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, ens sumem al manifestat per la
companya del partit socialista, felicitar-los, malgrat alguns comentaris respecte a l’
endeutament de l’ajuntament que no hi està.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, felicitar l’equip de govern anterior i
esperar que l’actual obtingui uns resultats tan satisfactoris.

Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSxSB, dos
d'ERC, un del PP, dues abstencions del MAP i una abstenció del PSC.

Fets
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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 de dret
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.
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.
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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.
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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.
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.
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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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12.533.598,41 euros, un passiu
de 12.533.598,41 euros i un resultat de l’exercici de 128.292,19 euros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat
de 128.292,19 euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
492.128,24 euros, unes obligacions pendents de pagament de 265.354,98 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 11.968.790,92 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni
net de 12.172.947,24 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 898.524,03 euros i s’arriba a
unes existències finals de 1.057.484,79 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 1.057.484,79 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.
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Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’
exercici econòmic 2018, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.

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

MOCIONS
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6. MOCIÓ PRESENTADA PEL PSC PER GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 13
/2015, D'ORDENACIÓ DEL SISTEMA D'OCUPACIÓ I DEL SERVEI PÚBLIC DOCUPACIÓ
DE CATALUNYA
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, la Generalitat ja ho ha aprovat es
presenta la moció amb una mica de retard, però considero que és un detall que l’hagin
passat al Ple, ja que és un símbol de respecte de cara els treballadors. La moció el que
demana és que els municipis es puguin reunir de forma més periòdica i puguin participar en
les polítiques d’ocupació del SOC, per evitar que les ofertes de feina siguin indiscriminades
sense tenir en compte les demandes de feina del municipi, si els municipis participen
aquests poden facilitar una informació més acurada sobre les necessitats del seu municipi,
de manera que ls ofertes de feina poden ser més adequades a la demanda laboral.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, només preguntar si actualment
aquesta col·laboració entre el SOC i l’Ajuntament existeix?
El Sr. Alcalde, si, quan es convoquen el plans d’ocupació.

Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSxSB, un del
PP, dos del MAP, un del PSC, i dues abstencions d'ERC.
MOCIÓ PER GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 13/2015, DEL 9 DE JULIOL,
D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA D’OCUPACIÓ I DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA
El proppassat dia 14 de juny es va publicar un edicte pel qual se sotmet a informació
pública el Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’
ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de
la concertació territorial, obrint 15 dies hàbils per donar participació als interessats.
És notori, i així s’assenyala en la mateixa proposta de decret en exposició, que els
ajuntaments i les altres entitats locals de Catalunya han de jugar un paper central en l’àmbit
de la concertació territorial, i d’ençà els 4 anys de la promulgació de la Llei han vingut
reclamant aquest desplegament, que volem en primer lloc saludar amb satisfacció, en la
mesura que permetran desenvolupar estratègies i actuacions que en els darrers temps s’
han anat treballant amb els diferents agents socioeconòmics.
No obstant l’anterior, el moment en què s’ha produït aquesta publicació és particularment
desafortunat: el dia abans de la constitució de les Corporacions Locals (Consells
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Comarcals i Diputacions encara no estan ni constituïts) i a l’inici d’un termini d’un més que
tenen els municipis per organitzar els seu govern i forma de gestió. El termini d’exposició
és, al capdavall, totalment incompatible amb l’exercici rigorós de les potestats municipals.
És per aquest motiu, i atenent a allò que disposa l’article 3.1.e) de la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, quan situa la confiança legítima i la lleialtat
institucional com un dels principis generals a respectar per les administracions públiques,
que el Partit dels Socialistes de Catalunya presenta els següents acords per a la seva
aprovació en aquest ple:
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1. Demanar que d’ofici ampliïn en dos mesos el termini d’exposició de l’esmentat edicte
i permetin així que, de forma explícita, els municipis i altres entitats locals de
Catalunya puguin participar com mereixen aquest procés de desplegament.

2. Traslladar els acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de
Catalunya, i als principals sindicats del país: UGT i CCOO.

7. MOCIÓ PRESENTADA PEL MAP PER L'ESTUDI DE LA CREACIÓ D'UN COS DE
POLICIA LOCAL I MILLORA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, pensem que és una moció
encertada, som més partidaris d’un vigilant que d’una policia local perquè hauria de ser
més d’un i el cost és més elevat. Estem d’acord en que s’estudiï i la proposta és bona.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, la moció reflecteix una
problemàtica que fa temps que tenim a la població, és una moció que representa a la
majoria del poble ja que ha estat el poble el que ens ha comentat els temes de la
inseguretat, dels aparcaments ja que la gent aparca sense respectar les senyals i una
persona sola no pot donar cobertura a un poble de quasi 4.000 habitants. Nosaltres només
demanem que es faci un estudi, la creació d’un cos de policia local seria perfecte però el
que primer em de fer és un estudi de si és viable econòmicament, quants efectius de
policies locals necessitaríem, quins torns, etc., i si no és possible augmentar la plantilla de
vigilants municipals.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, és una de les propostes que el nostre
grup portava al seu programa per tant hi votarem a favor, la moció parla de millora del
servei a curt termini i per altra d’estudi del cos de policies locals, suposo que l’equip de
govern respecte del tema a curt termini el que s’haurà de fer és regular les ordenances
municipals i dotar d’autoritat. És una llarga reivindicació que s’ha d’estudiar i mirar com tirarho endavant.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo, regidor de governació, policia i bon govern.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC i com a regidor de governació, fa dies
que hi estem treballant, però el tema ni és fàcil ni és ràpid, perquè s’han d’arreglar les
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ordenances i ens hem d’adaptar a la població que tenim. Un cos de policia local, pel
nombre d’habitants del municipi no hi estem obligats a tenir-la, a més que el cost seria molt
elevat, creiem que el més adequat seria un cos de vigilància amb més efectius, ja els hi dic
ho estem estudiant i el més aviat possible els hi direm alguna cosa, la setmana vinent tenim
una reunió i els anirem informant del avanços que féssim.
Voldria aclarir una qüestió el vigilant municipal si que pot sancionar, ja que és funcionari, el
que no pot fer és detenir. Han de tenir present que tenim la col·laboració dels Mossos d’
Esquadra.
La Sra. Garcia una pregunta, en els dos últims anys quantes sancions ha imposat?,
voldríem que ens informés de quantes s’han imposat. I si fan un estudi econòmic del cost
demanar que ens informin i quants efectius necessitaríem.
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El Sr. Crespo, es donarà tota la informació no només a vostès, si no a tot el poble, l’estudi
es farà de les dues coses.
El Sr. Alcalde, depèn molt de com es vulgui fer, si es vol un servei efectiu i cobrir les 24
hores del dia, necessitem tres persones, a jornada complerta, els vehicles, la seu que
necessiten, les emissores, les armes, les vacances que s’han de cobrir, etc., és un cost
elevat i que s’ha d’estudiar.
El Sr. Martí, és un cost però es podria estudiar estalviar en un altre personal que treballa a l’
Ajuntament.
El Sr. Alcalde, em pot dir quin?
El Sr. Martí, he dit que es podria estudiar i en properes mocions ja ho plantejarem. Sr.
Crespo ha dit que és inviable un cos de vigilants?
El Sr. Crespo, no, he dit que és inviable un cos de policies locals i que condicionaria molt el
pressupost del municipi. El cos de vigilància el tenim i s’ampliarà.
La Sra. Garcia, està afirmant que el cos de vigilància s’ampliarà?
El Sr. Crespo, si.
El Sr. Alcalde, com a equip de govern apostem més per un cos de vigilància, i per la seva
ampliació perquè una persona sola només que es posi de baixa, ens quedem sense ningú,
per això apostem per l’ampliació del personal. En quan al tema del cos de policia local, tal
com ha dit el Sr. Crespo és bastant inviable, s’ha d’augmentar el capítol I del pressupost
que és el del personal, i s’haurà d’augmentar moltíssim, havent de sol·licitar tots els
permisos a la subdelegació del Govern, per això com hem dit apostem per augmentar el
cos de vigilància amb més cobertura i reforçar al videovigilància als espais públics, a la via
pública és més complicat, però a les dependències municipals on patim més el vandalisme
està previst reforçar la vigilància.
El Sr. Martí, ho veig bé que s’augmentin les efectius però a banda d’això se’ls ha de donar
de les eines necessàries per a poder fer les seves funcions, i poder sancionar.

Per unanimitat.
MAP
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Moviment Alternatiu Planer
MOCIO PER L'ESTUDI DE LA CREACIÓ D'UN COS DE POLICIA LOCAL | MILLORA
DEL SERVEI DE VIGILANCIA MUNICIPAL
Des de MAP , volem plasmar a aquesta moció la nostra preocupació per diversos temes
importants que afecten al dia a dia de la vida ¡ la convivencia dels nostres veins ¡ veines ¡
així ens ho han fet saber, com a representants ¡ servidors dels planers ¡ planeres de la
població de Santa Bárbara.
Alguns problemes que preocupen a la població ¡ realment els representats de MAP hem
observat, serien: la inseguretat, els actes vandálics que últimament s'ha produit a les installacions municipals i propietats particulars, la desobediencia per part d alguns veins a les
senyals de tránsit, concretament a les d'aparcament en diferents carrers de la població, el
problema de les defecacions dels gossos per tota la població, concretament en places on
recentment s'han fet obres que milloren la funcionalitat ¡ estética per contribuir a una imatge
més moderna i avantguardista de la població de Santa Bárbara, el reciclatge de la brossa,
etc.. en definitiva unes millores que hem pagat entre tots els planers i planeres ¡ que hem
de cuidar ¡ conservar i no permetre les actuacions incíviques que s'estan produint.
Dit aixó0, pensem que les actituds incíviques es podem modificar i tanmateix fos així, pero
el que també es cert és que la nostra població necessita poder tenir un grau de convivencia
¡ tranquil-litat máxim dins de la nostra població projectant amb aquestes bases una Santa
Barbara de futur per a tots el planers ¡ planeres. Per intentar cobrir aquesta necessitat, el
nostre Ajuntament disposa del Servei de Vigilancia Municipal, servei que es troba regulat
pel REGLAMENT REGULADOR DELS VIGILANTS DE L'AJUNTAMENT DE SANTA
BARBARA i la LLE! 16/1991 DE 10 DE JULIOL,CAPITOL | QUE TRACTA DE POLICIES
LOCALS | DE LES FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS VIGILANTS MUNICIPALS.
Hem de tenir clar que un VIGILANT MUNICIPAL NO és un POLICIA LOCAL, no tenen les
mateixes funcions. Dues diferencies principals serien que el Vigilant Municipal no pot
sancionar ni portar arma, la llei només els atribueix les segijents funcions:
-Custodiar i vigilar béns, serveis, instal-lacions i dependencies municipals. -Ordenar i
regular el tránsit dins el nucli urbá, d'acord amb les normes de circulació.
-Participar en les tasques d'auxili al ciutadá i de protecció civil, d'acord amb el que
disposen les lleis.
-Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les
resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.
Per realitzar aquesta tasca de vigilancia el nostre Ajuntament disposa d'un únic efectiu que
és el Cap del Servei de Vigilancia Municipal, que té que realitzar exclusivament aquestes
funcions amb tota dignitat ¡ professionalitat, d'acord amb les seves competéncies fent un
reconeixement a la seva tasca en servei de la defensa dels drets ¡ llibertats de les
persones, amb els mitjans ¡ eines adequats per poder complir el seu objectiu, facilitant-ho el
propi Ajuntament.
Val a dir que existeix la col-laboració del Cos de Mossos d'Esquadra per a la realització de
les funcions própies en seguretat ciutadana ¡ redacció d'atestats d'accidents peró que
moltes vegades no poden arribar a tot arreu o arriben tard ¡ és el Vigilant el primer que
actua.
El nostre GRUP MUNICIPAL, creu que amb a la problemática actual el que és necessari
per a Santa Bárbara, és la creació d'un COS DE POLICIA LOCAL per poder suplir totes les
mancances que existeixen actualment a la població, donant un servei exhaustiu i
professional per una millora de la convivencia i la seguretat.
Som conscients que aquesta mesura suposa un cost económic important, segons Fons
consultades per MAP, a més d'una normativa específica de regulació del propi COS DE
POLICIA LOCAL, per aixó aquest Grup Municipal creu convenient la possibilitat de realitzar
un estudi exhaustiu per la realització d'aquest servei i si més no la possibilitat de 'augment
d”efectius de Vigilants Municipals, segons les necessitats que existeixen actualment, sent
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conscients de que encara que no puguin desenvolupar tasques de POLICIA LOCAL,
puguin donar més cobertura horária amb el conseqiient millor servei, realitzant quadrants
dels horaris dels serveis, la logística de cadascun i en definitiva millorar el servei que
aquest Ajuntament ofereix a la població.
Amb aquesta Moció sol. licitem a l'equip de govern l'estudi exhaustiu de la possibilitat de la
CREACIÓ D'UN COS DE POLICIA LOCAL per cobrir les necessitats existents ¡ la
possibilitat de 'augment d'efectius de VIGILANTS MUNICIPALS amb el mateix objectiu.
Santa Bárbara, 23 d'agost 2019.
8. MOCIÓ PRESENTADA PEL MAP PER LA IMPLANTACIÓ DE BANDES DE
SENYALITZACIÓ VIAL AL PASSEIG DE LES ESCOLES.
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El Sr. Alcalde, sistemes d’avís als conductors que van a entrar en una zona escolar n’hi
infinitat, i que això doni solució al problema és dubtable, posem a debat la moció
presentada. El problema quin és?
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el problema és que els cotxes
passen a una velocitat que no ho han de fer, durant l’entrada i sortida dels xiquets, en
moments puntuals, a més que els cotxes no paren per deixar passar els xiquets. Fa anys hi
estava el vigilant municipal, desprès es van posar tanques, han hagut solucions que no han
funcionat. La proposta que presentem és una solució que ha funcionat en altres municipis,
els que no l’hi puc assegurar és que hagi funcionat al 100%, però et donen uns resultats
òptims, considerem que la seguretat dels xiquets és primordial, la nostra obligació és
prevenir mals majors.
El Sr. Alcalde, ja ens dirà quin Ajuntament l’hi ha passat la informació per a poder-ho
consultar.
La Sra. Garcia, tinc costos d’empreses,
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, no se si serà la solució definitiva
però serà una solució més, i si ho relacionem amb la moció anterior si augmentem la
vigilància municipal, ho millorarem, la solució seria que la gent tingués educació vial però
com sembla que això és molt difícil s’hauran d’implementar mesures.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, respecte del pressupostos que el
Sr. Alcalde em demanava dir que el cost va des dels 9 fins al 12 mil euros, amb 20 anys
que és la vida útil amb garantia d’aquestes bandes incrustades al paviment, més les
senyals verticals i una pintura incrustada també amb una vida útil de 20 anys, suposa un
euro al dia. S’ha de fer alguna cosa perquè fins ara no s’ha fet res.
El Sr. Alcalde, si parlem d’aquestes quantitats es pot aplicar, però amb una certa garantia
de que funcioni. I en quant a que no s’ha fet res no és cert, s’han posat senyals verticals, ha
anat el vigilant municipal, passos de zebra, una tanca que delimita tota la façana principal
de l’escola, si que s’han fet coses, i m’atreviria a dir que molts dels cotxes que generen
perill són dels propis pares que van a portar els seus fills a l’escola, perquè falta una mica
del que diu la regidora del PSC, falta civisme.
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La Sra. Garcia, si la conducta és incívica, però hem de fer propostes i hem d’intentar pal·liar
les necessitats del poble. Si vostè creu que no s’han de posar ja ho diran.
El Sr. Alcalde, jo no, el Ple.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, tot aquest tema va lligat amb la moció
anterior des que s’ha posat la tanca s’ha millorat molt perquè ara els xiquets passen pel pas
de zebra i no pel mig com abans, si s’han provat moltes coses i el problema continua s’ha
de provar altres coses. També demanaria que ens fessin arribar el cost econòmic que això
comportaria.
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El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, a l’igual que han dit els meus
companys va relacionat amb el tema de la vigilància, Esquerra ha demanat molts cops
mesures per a que els cotxes es tinguin que aturar al moment de l’entrada i sortida d’
escola, s’ha d’estudiar.

Per unanimitat.
MAP Moviment Alternatiu Planer
MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DE BANDES DE SENYALITZACIÓ VIAL AL PASSEIG
DE LES ESCOLES
El Grup Municipal, MAP, presenta aquesta moció en referencia a la nostra preocupació per
la seguretat de la gent de la nostra població, concretament amb els nostres xiquets ¡
xiquetes durant el període escolar ¡ hores d'entrada i sortida a | Escola. Concretament el
tram del Passeig de les Escoles per on creuen els escolars.
Davant aquesta situació ¡ essent un tema important que preocupa a la nostra gent, des de
MAP prioritzem les necessitats existents ¡ aquesta és primordial per la seguretat dels
nostres xiquets ¡ xiquetes.
Dit aixo, el nostre grup ha contactat amb altres Ajuntaments ¡ empreses especialitzades
amb seguretat vial que ens ofereixen un sistema eficac per intentar paliar aquest problema,
amb un cost mínim ¡ sense cost de manteniment, com és la implantació d'unes bandes que
van incrustades al paviment de la via, amb unes característiques especifiques, totalment
homologades que estan donant uns resultats molt satisfactoris a altres municipis, segons
fons consultades.
En definitiva una solució a una problemática que fa anys que existeix a la nostra població ¡
que amb aquest sistema podem evitar que es puguin produir mals majors, obligant als
vehicles a reduir la velocitat i parar en cas que sigui necessari.
Així doncs, des de MAP, presentem aquesta MOCIÓ, perqué es pugui intentar donar
cobertura a una necessitat reclamada per la població des de fa anys.
Santa Bàrbara 23 d’agost 2019
PRECS I PREGUNTES
9. INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Garcia.
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El Sr. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el nostre grup voldria saber l’horari
del mes d’agost de l’Smartcentre?, ja que la biblioteca i tots els serveis durant el mes d’
agost ha estat tancats, voldríem saber com es coordinen les vacances i si existeix un acord
entre l’equip de govern i els treballadors.
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El Sr. Alcalde, estem d’acord en que es faci aquest horari, perquè l’afluència de gent a la
biblioteca per les tardes era zero, i no es tanca tot el mes es tanca durant dues setmanes,
durant les altres dues setmanes l’horari és pel matí, encara que ara no l’hi se dir quin és,
em sembla que de 9 a 2 o a 3. És un horari acordat amb el regidor de cultura que en aquest
cas soc jo, durant un temps es va intentar fer un torn que com a mínim hi hagués una
persona, però durant l’agost no hi va ningú o pràcticament ningú, de manera que durant
dues setmanes es dona el servei pel matí i les altres dues setmanes està tancat a l’igual
que altres serveis que també estan tancats.
El Sr. Garcia, voldria fer una pregunta al regidor d’agricultura, Sr. Ollés, voldria saber si es
passeja pels camins municipals?. L’hi comento perquè hi ha alguns camins que estan molt
malament, saber si tenen pensat fer alguna actuació al respecte.
El Sr. Ollés, regidor d’agricultura, si, no tant com voldria però si, l’any passat al mes d’
octubre i novembre i van haver una aiguats que van fer molt de mal, el Ministeri va oferir
uns ajuts i nosaltres en hi hem acollit i encara estem esperant resposta, fa poc em vaig
posar en contacte amb la delegació del Govern i em van dir que estan pendents de signar
el conveni i llavors passaran a distribuir les quantitats assignades a cada municipi, i les
destinarem a arreglar aquests camins malmesos. Hem fet alguna petita actuació, però no
podem afrontar fora del pressupost unes despeses de 50, 60 o 80 mil euros per deixar els
camins com estaven, no millorar-los.
El Sr. Garcia, hi ha un camí, que no està malmès pels aiguats de la tardor sinó que fa ben
bé un any i mig que està malament, és el que va del Molí de Vallés al camp de tir.
El Sr. Ollés, si està malament, encara que jo l’hi ensenyaria altres de pitjors, com el de
mitanplana, però és millorable.
El Sr. Garcia, la carretera Vella de Tortosa, si no recordo malament fa un any que es va
arreglar i està molt malament, potser sigui pels aiguats però està molt malament.
El Sr. Ollés, aquest camí jo l’hi diria que està bé menys en una corba, que una
barrancadeta l’ha mossegat la resta està bé.
El Sr. Garcia, el tros que va del camp de tir fins el barranc de Lledó, hi ha uns sots que si t’
hi cau una roda d’un vehicle la feina es teva per sortir-hi, hi ha uns 150 metres que estan
molt malmesos.
El Sr. Ollés, en prenem nota.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, voldria fer una aclariment
respecte la pregunta de l’horari de l’Smartcentre, pensem que tant la biblioteca com l’
Smartcentre són un servei públic, i que estiguin tancats durant quinze dies no ens sembla
correcte, hi ha quatre treballadors, les oficines de l’Ajuntament no tanquen, hi ha serveis
mínims els treballadors fan torns.
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El Sr. Alcalde, es va fer aquest horari perquè tenir una o dues persones allí quan el nivell de
feina és zero, no es va considerar adequat.
La Sra. Garcia, nivell de feina zero, suposo que deuen haver altres feines a fer.
El Sr. Alcalde, al mes d’agost molt poquetes o no cap.
La Sra. Garcia, o sigui la gent durant quinze dies no té cap activitat per fer.?
El Sr. Alcalde, no.
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La Sra. Garcia, hi ha hagut gent de fora que ha volgut anar a la biblioteca i aquesta estava
tancada, i la pregunta que m’han fet és, com és que la biblioteca tanca a l’agost? Per això
ho hem preguntat. El nostre grup considera que és un servei del poble i per tant hauria d’
estar oberta.
El Alcalde, tenim la bibliopiscina que ho cobreix, de manera que tot lector que vulgui un
llibre l’endemà té el llibre.
La Sra. Garcia, considero que no pot comparar al bibliopiscina amb una biblioteca.
El Sr. Alcalde, és una biblioteca provisional d’estiu on inclús la gent es pot posar a llegir allí
mateix i si demanen un llibre l’endemà el tenen allí.
La Sra. Garcia, ho torno a reiterar són treballadors de l’Ajuntament i a l’Ajuntament hi ha
treballadors que es combinen les vacances, i els de l’Smartcentre també se les poden
combinar.
El Sr. Alcalde, no ho diu ningú que no se les poden combinar l’hi he dit que és pel volum de
feina. A més és la seva opinió, el regidor de personal i el de cultura els hi va autoritzar.
Recollim el seu prec. Parlarem al responsable de la biblioteca que ens tregui alguna
estadística dels usuaris dels últims anys que van obrir al mes d’agost de quanta gent anava.
L’Smartcentre està tancat, no es fan cursos no es fan activitats infantils ni juvenils, totes les
activitats estan centrades al poliesportiu i a la piscina.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, un prec sobre el termini de
convocatòria dels Plens, el grup d’ERC durant els últims quatre anys s’ha queixat que es
convocaven amb molt poc temps, ja se que no estan obligats a convocar-los amb una
antelació superior a 48 hores, però jo demanaria que es convoquessin amb 7 o 5 dies d’
antelació, per a poder-los preparar bé. Voldria que ho tinguessin en compte.
Preguntar sobre al senyalització del carrer Lluna i Llibertat respecte la cruïlla amb el carrer
Constitució i Mossèn Joan Baptista Sales, sembla que esta a mitges i només hi ha un stop
per als que baixen del Mas de Barberans.
El Sr. Alcalde, està previst senyalitzar tot el carrer Lluna abans que comenci la collita de les
olives.
El Sr. Martí, així han inaugurat el carrer estant a mitges.
El Sr. Alcalde, no hem inaugurat cap carrer per tant no digues coses que no són.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2019 a les 14:34:58 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 23/09/2019 a les 18:49:19

El Sr. Martí, quan està prevista la reunió amb les entitats del poble?
El Sr. Alcalde, està previst fer-se però encara no sabem la data. Jo també els pregaria que
si tenen preguntes les envien abans a l’igual que vostè ha demanat la convocatòria del Ple.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, ja que només fem Plens cada dos
mesos la meva pregunta és si hi ha alguna novetat respecte la fira d’aquest any?
El Sr. Alcalde, l’hi contestarem al proper Ple, perquè abans del Ple ordinari del mes d’
octubre segurament n’hi haurà algun d’extraordinari.
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El Sr. Alcalde, hi ha sondejos d’un possible canvi d’ubicació, però encara no està decidit,
quan hi hagui alguna cosa definitiva els convocarem i els informarem.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el nostre grup el passat mes d’
abril van sol·licitar una informació, sobre el projecte del plaguicida, hem demanat el
projecte, les analítiques i encara no ens han contestat, voldríem una resposta.
El Sr. Alcalde, ja l’hi donarem una resposta.
La Sra. Garcia, una última pregunta, respecte la recollida de residus, hi ha algun canvi amb
el tema dels contenidors al poble?.
El Sr. Alcalde, com a tots els pobles de la comarca, possiblement hi hagi un canvi respecte
les illes.
La Sra. Garcia, a mi la resta de pobles no m’interessen, ens pot dir per què d’aquest canvi?
El Sr. Alcalde, bàsicament per criteris econòmics.
La Sra. Garcia, voldria que ens fen fes cinc cèntims sobre el tema perquè la gent del poble
ens ho pregunta, si es canvien contenidors, per què, en base a quin criteri, etc., i quin cost
econòmic representarà per a l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde, les ubicacions no es canvien.
La Sra. Garcia, fa uns anys enrere es van soterrar els contenidors, que va suposar una
despesa econòmica la gestió la porta el Consell Comarcal a través del COPATE, però la
competència per a dir si s’han de canviar o no és de l’Ajuntament, per això l’hi pregunto si
han decidit canviar-los i en base a què, si és pel tema econòmic voldria que ens fessin
arribar els números del cost que això suposarà i per què hem de canviar els que ara tenim?
Per què no podem deixar els actuals?
El Sr. Alcalde, perquè estan fets malbé, i s’han de canviar o posar els nous. Com a
consellera comarcal pot fer la mateixa pregunta en el Ple del Consell. També els hi demana
que totes aquestes preguntes sobre xifres i dades ens les facin en antelació per a poder
donar una resposta concreta en els Plens que són radiats i la gent ens escolta
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Secretari acctal.
Alcalde President

Isabel Verge Caballé
Alfred Blanch Farnós
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