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Sessió: PLE EXTRAORDINARI 21-10-2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 21 d'octubre de 2019
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 19:55
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 Àngels Bayerri Muria (PP)
Sra. Maria Isabel Garcia León (MAP - MTE - ECG)
Sr. Adrián García Mármol (MAP - MTE - ECG)
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI 26-09-2019
Per unanimitat.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 91 AL NÚM.
98 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. 91 al núm. 98 de 2019,
amb un total de 8.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20190000091

24 de setembre À r e a
de 2019
Secretaria

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 26-09-2019'

20190000092

25 de setembre À r e a
de 2019
intervenció

Aprovació de nòmines de setembre de 2019 i altres despeses

Unitat

Assumpte
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20190000093

25 de setembre À r e a
de 2019
intervenció

Aprovació de les relacions de transferències bancàries número
35/2019 i 36/2019.

20190000094

1 d'octubre
2019

de

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 03-10-2019'

20190000095

9 d'octubre
2019

de À r e a
intervenció

Aprovació de la relació de transferències bancàries número 39
/2019.

20190000096

9 d'octubre
2019

de À r e a
Secretaria

Reclamació responsabilitat patrimonial - M. Carmen Buitrago
Clua

20190000097

11 d'octubre de À r e a
2019
Secretaria

Requeriment d'esmena documentació presentada

20190000098

15 d'octubre de À r e a
2019
Secretaria

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 17-10-2019'
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3. APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2020

Alcalde, per fer-los un petit resum, la modificació de l’ordenança núm. 7 fa referencia a que
la taxa de recollida d’escombreries passa de 105,00 € a 99,75 € per tant hi haurà una
rebaixa del 5%, i en quan a l’ordenança per prestació de serveis a l’Smartcentre, la
modificació fa referència a ajustar el preu de les fotocòpies i el del preu pel lloguer per
coworking que des del dia en que es va donar aquest servei no s’havia modificat i ara s’
actualitza.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, es tracta de modificacions que es fan
en funció de les necessitats que hi ha.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, el nostre grup revisant el tema de les
taxes, pensem que està molt bé que s’hagi rebaixat el tema de preus respecte la brossa,
també pensem de cara uns impostos progressius són bons per a la ciutadania del municipi.
Però hem de dir que el nostre grup té molt bones apostes per a la revisió d’algunes
ordenances municipals i pensem que és un tema que se’ns hagués pogut consultar a nivell
de tots els grups municipals per a que cadascú hagués pogut fer una aportació. Ara se’ns
presenten a l’aprovació sense consultar-nos i per tant votarem abstenció.
El Sr. Alcalde, no se’ls ha consultat, però vostès tampoc han fet cap proposta.
La Sra. Garcia, hi ha unes comissions que es van constituir en el seu dia i que s’haurien de
convocar.
El Sr. Alcalde, si té alguna proposta en modificacions posteriors en les podrà fer arribar.
La Sra. Garcia, si, al proper Ple hi haurà propostes de modificació de les ordenances que
són bones per a tothom.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
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El Sr. Martí, portaveu del grup municipal del PP, estem d’acord amb les modificacions
proposades, però també voldríem demanar que es fessin més comissions informatives.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo portaveu del grup municipal d’ERC, considerem que tot el que sigui rebaixar
els impostos de cara el contribuent és bo, aquest any hem pogut rebaixar la taxa d’
escombreries i amb ganes de en propers anys abaixar altres impostos.
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Per majoria absoluta amb els vots favorables del quatre membres de JUNTSXSB, dos
d'ERC, dos del PP, un del PSC i dues abstencions del MAP.

Fets
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les següents ordenances fiscals:
- Núm. 7 Taxa per la recollida d’escombraries.
- Núm. 28 Taxa per la prestació de serveis a l’Smartcentre de Santa Bàrbara.
La Secretària interventora acctal. ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals i un
informe jurídic sobre el procediment a seguir.

Fonaments de dret
D’acord amb el que establert a l’article 15 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals:
- Núm. 7 Taxa per la recollida d’escombraries.
- Núm. 28 Taxa per la prestació de serveis a l’Smartcentre de Santa Bàrbara.
SEGON. Aquest acord provisional s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’
exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’
expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER. Si transcorregut l’esmentat termini, no s’haguessin presentat reclamacions, s’
entendrà definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu
més els textos modificats, d’acord amb el que estableix l’article 15 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, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vig
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4. APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXERCICI 2018

El Sr. Alcalde, el superàvit és de 492.104,66 € dels quals es dedueixen creditors per
devolucions d’ingressos per 1.172,26 € i AD finançades amb fons propis per 529.28,12 €,
en resum no hem de distribuir el superàvit perquè, com vostès sabem, l’Ajuntament de
Santa Bàrbara no té cap préstec, de manera que passa a lliure disposició i es pot utilitzar
per a fer modificacions de crèdit, si fos necessari.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
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La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, quan hagin de fer alguna modificació
de crèdit ens ho comunicaran?
El Sr. Alcalde, les modificacions de crèdit s’aproven pel Ple de la Corporació, per tant, se’n
assabentarà. De totes maneres d’aquí a final d’any no crec que se’n faci cap.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, voldria fer una consulta al regidor d’
hisenda, el tema dels 529.528,12 € de fons propis a què fan referència, comptablement
parlant?, quins són?
El Sr. Alcalde, són fons anteriors a l’exercici 2018, per tant els anem arrastrant.
El Sr. Ollés, regidor d’hisenda, el romanent d’1.351.047,85 € els anem arrossegant d’anys
anteriors i ja es van gastar per a fer el carrer Mossèn Joan Baptista Sales, i encara quedem
492.104,66 €.
El Sr. Alcalde, si vol més aclariments pot passar pel departament d’intervenció.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu del grup municipal del PP, estem contents, l’Ajuntament està més que
sanejat, ja fa uns quants anys que hi està, tenim superàvit i per això no entenem perquè s’
ha de fer una auditoria. Donarem suport al superàvit i als pressupostos de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde, en nom de tots les dona les gràcies per les seves paraules. Respecte de l’
auditoria és una petició que es va fer per part d’un grup polític municipal i l’equip de govern
vam considerar que era oportú fer-la, ja que acaba una etapa i en comença una altra i es
mira com estan tots els comptes.

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

Fets
1. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de distribució de la liquidació així com encarregar a
la intervenció l’emissió dels informes corresponents.
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2. La secretària interventora ha emès un informe favorable

Fonaments de dret
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt
dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
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2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el
límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin
superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada
descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el
període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat
de finançament en la liquidació de l'exercici 2019 podran destinar, en primer lloc el
superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació,
a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de
capacitat de finançament de l'exercici 2019, si encara queda import a distribuir aquest es
destinarà a reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per
inversió financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 4 d’abril de 2019 de la Direcció
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre
d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en
funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al
pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de
romanents de crèdits incorporables.
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir
amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en
el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’
article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari
a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la
disposició sisena de la mateixa Llei.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de distribució del superàvit de la liquidació d’acord amb el
següent detall:
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L’import del superàvit és de 492.104,66 euros del qual es dedueixen els següents imports
en concepte de creditors per despeses i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a
pressupost i d’adjudicacions finançades amb fons propis:
Superàvit de la liquidació
Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
Creditors per devolucions d'ingressos
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

492.104,66
0,00
1.172,26
529.528,12
0,00

L’import a distribuir és de 0,00 euros i el romanent de tresoreria per a despeses generals no
disposat en la distribució del superàvit queda de lliure disponibilitat.
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Import màxim d'Inversió financerament sostenible
Import de lliure disponibilitat

0,00
1.351.047,85

Segon.- Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.

5. SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
Per unanimitat.

Fets
En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 230, de data 24 de setembre de 2019, es publica el
Reial decret 551/2019, de 24 de setembre, de dissolució del Congrés dels Diputats i del
Senat i de convocatòria d’eleccions, a celebrar el dia 10 de novembre de 2019.

Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic
entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la Mesa corresponent que
sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de 70 anys. D’entre ells, el President haurà de
tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon Grau, o subsidiàriament el
de Graduat Escolar o equivalent.
A tal efecte, es procedeix al sorteig mitjançant la corresponent aplicació informàtica que
selecciona de forma aleatòria entre els electors del cens, a les persones que han de formar
part de la mesa.
Aquesta designació serà supervisada per la Junta Electoral de Zona, motiu pel qual se li
comunicarà la designació de membres efectuada d’acord amb el sorteig, i la Junta Electoral
de Zona, com a òrgan competent, efectuarà les notificacions i comunicacions
corresponents al les persones designades així com al Jutge de pau o de primera instància
en els termes dels apartats 2 i 5 de l’article 27 de la LOREG.
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En els termes del que disposa l’art. 27.3 de la LOREG, els designats President i Vocal de
les Meses electorals disposen d'un termini de 7 dies per a al·legar davant la Junta Electoral
de Zona causa justificada i documentada que els impedeixi l'acceptació del càrrec. La Junta
resol sense ulterior recurs en el termini de 5 dies i comunica, si escau, la substitució
produïda al primer suplent.

En conseqüència, S'ACORDA:

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 6E95DBC08C244130AA28165172C33BCE i data d'emissió 25/11/2019 a les 12:49:52

Primer.- Designar membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi a
les persones que han resultat elegides pel sorteig realitzat, la relació de les quals s’adjunta
al present Acord.
Segon.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s d’
aquest municipi a la Junta Electoral de Zona.

MOCIONS
6. APROVACIÓ OCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER
DEMANAR L'AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I
EN DEFENSA DEL DRET D'AUTODETERMINACIÓ.

El Sr. Alcalde, com molt bé sabem tots vostès des del dilluns passat estan aprovant aquest
tipus de mocions a la majoria d’Ajuntaments de Catalunya i l’equip de govern com també
creu amb el que diu aquest moció la passem a debat i a l’aprovació.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, el Partit Socialista de Santa Bàrbara,
està parcialment a favor d’aquesta moció i votaré abstenció perquè hi ha coses en les que
estem d’acord i en altres no. Concretament estem d’acord en el dret d’autodeterminació
dels pobles, pensem que s’ha d’arribar a un referèndum legal i acordat i per altra banda hi
ha coses que demana la moció que no són viables, com per exemple una amnistia perquè
no es dona el cas des del punt de vista legal, actual i vigent.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, el nostre grup donarà suport a la
moció perquè considerem que té que haver un referèndum en que la gent pugui votar i
decidir, estem per la llibertat dels presos polítics, no tenen que estar a la presó per una
cosa que no han fet.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu del grup municipal del PP, ens abstindrem.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo portaveu del grup municipal d’ERC, és una moció bastant clara i la llibertat
està per sobre de tot.
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Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSXSB, dos
d'ERC, dos del MAP, dues abstencions del PP i una abstenció del PSC.
Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar
tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb
penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per
desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que
mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap
delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones
preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets
polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una
retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat
d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de
manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera
la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que
tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui
tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg
com a instrument de resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el
règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a
treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per
garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens
aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos,
reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte.
Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat
de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica.
Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre
detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat
espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en
Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint
qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les
manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la
República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè,
malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets
polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania.
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Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica,
pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint,
agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la
quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.
I, per tant, per tots els motius exposats anteriorment el ple adopta els següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en
relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una
regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.
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SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’
amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’
absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a
qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo
com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i
pacífica.
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista
català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les
seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i
acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del
Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants
legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a totes les mobilitzacions de
rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar
la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les
llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el
dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els
drets i les llibertats de tota la ciutadania de (.......municipi........ ), la defensa del diàleg i dels
principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders,
imprescindible en qualsevol estat de dret.
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que
estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la
Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació
Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer
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el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin
oportuns.
7. MOCIÓ EN SUPORT DE LA FESTA DELS BOUS
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El Sr. Alcalde, és bastant evident el que demanem en la moció, demanem seguir fent
correbous al nostre poble, perquè és al nostra tradició, perquè són les nostres arrel, perquè
és la nostra cultura, i a més a més perquè complim una normativa estricta que hi ha
respecte aquesta festa, de manera que mentre complim la normativa volem seguir fent
bous.
Es tracta d’una moció breu, en que en tots els pobles sobretot als del Montsià i als del Baix
Ebre hi ha molta tradició a l’igual que als del nord de la província de Castelló, és una
tradició de molts anys, arrelada i que està ben regulada per la llei i tal com diu la moció en
tot allò que ens han dit ens hem anat adaptant al llarg del temps. Es demana també la
creació d’una comissió on es tingui en compte a la gent del territori, la gent que sap de
bous, la gent que sap el que fem, on pot haver-hi tota classe d’experts, taurins, veterinaris,
etc., amb gent política que potser és la menys experta en aquest tema.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, la festa dels bous és una festa
popular i tradicional, molt arrelada a les nostres terres a la que no podem renunciar, per
aquest motiu votaré a favor.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, el nostre grup està per les tradicions
de les Terres de l’Ebre i per tant votarem a favor.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu del grup municipal del PP, el nostre grup votarà a favor, però la moció
que el nostre grup els hi van fer arribar estava més completa, hi havia sis acords més. I
voldríem saber per què no s’ha tingut en compte la nostra moció.
El Sr. Alcalde, en una reunió vam tenir vostè va dir que presentéssim al Ple la que
volguéssim.
El Sr. Martí, si era iguala si.
El Sr. Alcalde, si es presenten dues mocions mai són iguales.
El Sr. Martí, la moció que vaig presentar era copiada de la del grup de JUNTS de l’
Ajuntament d’Amposta.
El Sr. Alcalde, la que s’ha presentat a votació és la mateixa que la de l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita i no crec que hi hagi molta diferència entre la de l’Ajuntament d’
Amposta i la de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
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El Sr. Martí, la moció presentada parla d’EMD’s i del Baix Ebre, està mal redactada. Creiem
que el fet que jo estigui a la Comissió, a la Penya i a l’Agrupació de penyes, crec que la
moció que vam presentar natros estava molt més ben redactada a més de tenir sis punts
més d’acords.
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Per unanimitat.
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar ahir en el marc del debat de política general
una proposta de resolució del grup parlamentari En Comú Guanyem per tal d’instar al
Govern de la Generalitat de Catalunya la prohibició dels correbous a Catalunya. A la nostra
comarca del Baix Ebre, 12 municipis i EMDS celebren les seves festes majors amb
espectacles taurins.
L’any 2010, s’aprovà al Parlament de Catalunya la Llei 34/2010 d’1 d’octubre, de regulació
de les festes tradicionals amb bous, que blinda el marc normatiu de la celebració dels
correbous. En ella s’hi estableix una estricta normativa que posa al centre de tot la
seguretat dels animals i de les persones que hi participen.
El nostre és un clar exemple d’adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que al llarg dels
anys s’han produït per convertir aquesta festa amb una festa més segura per tots els
agents participants.
Per tots aquests motius, al ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara es proposa l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer. Rebutgem la decisió presa pel Parlament de Catalunya, per haver-se fet d’
esquenes al territori i els agents implicats.
Segon. Demanem un debat amb el territori on es tingui en compte la opinió dels experts i
no convertir una qüestió de tradició i d’arrelament als nostres pobles (que ja està regulat)
en un debat interessat.
Tercer. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a tots els municipis de la comarca i a l’Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre.
PRECS I PREGUNTES
8. INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.

La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, voldrem saber com està el tema de
les cases Vallés, a l’últim Ple l’hi vam plantejar una sèrie d’alternatives, si es podia
negociar, si s’enderrocaven o no, com s’ha quedat?

El Sr. Alcalde, el tema està avançat per a que s’enderroquin, la seva petició la van tenir en
compte, vam fer unes gestions, ens vam passar el preu de la venda, el qual el vàrem trobar
exageradament alt. A més a més, tinc aquí un informe que ens ha passar l’arquitecte de la
propietària, informe demanat pels propietaris per tal de constatar que era necessari o no l’
enderroc i que aquest enderroc estès fonamentat en alguna cosa, els hi llegiré les
conclusions de l’informe:
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“Habiendo realizado la inspección visual de las edificacions objeto del presente informe y
habiendo analizado el sistema constructivo y el estado actual de les mismas, se considera
que la estructura no pesenta agrantías de stabilidad para poder procedir a la realitzar
actuacions de refuerzo y consolidación y se debe procedir al derribo de las mismas a fin de
eliminar el riesgo que presentan ambas construcciones.”
Informe signat per l’arquitecte Felip Jordan Miret, per tant és un arquitecte aliè a tota la
polèmica que s’ha aixecat respecte aquestes cases.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, representant del grup municipal del PP, natros voldríem saber si existeix
alguna normativa respecte a l’ús de barbacoes dins el cas urbà.
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El Sr. Alcalde, no, es tracta de sentit comú. Normativa estricta de barbacoes no en tenim.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu del grup municipal del PP, el nostre grup vam presenatr tres mocions
i cap d’elles no s’han inclòs a l’ordre del dia, per què?
El Sr. Alcalde, perquè no són mocions, són precs.
El Sr. Martí, els escrit que l’hi vaig enviar no són mocions? Per a tenir el format de moció
que han de contenir?.
El Sr. Alcalde, uns antecedents amb la proposta d’uns acords per a que aquests puguin ser
sotmesos a votació. Els escrit els tinc aquí, desprès els llegiré i l’hi donaré resposta.
El Sr. Martí, una qüestió per al regidor de fires, vostè va dir a La Plana Ràdio, que: ”de tant
en tant s’ha de ser valent i els canvis sempre són productius”, feia referència al canvi d’
ubicació de la fira de l’oli, sabem que va tenir una reunió amb els participants en la fira on
va proposar un canvi per ubicar-la al Pavelló municipal, desprès es va repensar, com no s’
ha fet la comissió informativa imagino que ja l’ha farà, no tenim totes des dades. El nostre
grup creu que per a fer un canvi com el que proposava s’ha de pensar amb molt de temps i
a partir del dia 25 de novembre pot començar a pensar en un canvi d’ubicació o no, perquè
no veiem oportú el canvi per justificar-se com a regidor.
Voldria preguntar-li si s’ha reunit amb l’anterior regidora de fires i si no s’han reunit per què?.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo, regidor de fires.
El Sr. Crespo, regidor de fires, amb la regidora anterior de fires hem tingut alguna petita
conversa, no tantes com jo hauria volgut, i en quant al canvi d’ubicació no s’ha fet
bàsicament per al manca de temps, ho vam plantejar però un canvi tan dràstic com aquest
s’ha de planificar bé i la manca de temps no ens ho permetia.
En quan a la comissió informativa aquesta es va convocar, però no es va poder fer per un
problema tècnic, vaig enviar un correu electrònic a tres quarts de dues de la matinada als
membres de la comissió informativa i tothom el va rebre menys vostè. Vostè em va enviar
un whatsap preguntant que havia passat l’hi vaig dir que havia enviat un correu a tots i
vostè em va dir que no l’havia rebut desprès que si que l’havia rebut. El que s’havia de
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tractar en al comissió els hi vaig explicar al correu electrònic a tots els membres ja que
abans d’explicar-ho pels mitjança de comunicació els hi vaig voler explicar a vostès. I té raó
l’endemà de la fira ja em posaré a treballar de cara l’edició de la fira de l’any vinent.
El Sr. Alcalde, passo a donar-li resposta a les preguntes del Ple anterior, respecte la
pregunta sobre esports i ensenyament dir-li que les regidores d’esports i ensenyament les
estan preparant. Passo a llegir les mocions/precs que va presentar:
Primer: “Les últimes setmanes s’ha sentit molt el tema de la participació de públic als plens,
ja no de forma solament presencial sinó que de forma activa amb la formulació de
preguntes.
És per això, que el nostre grup vol proposar la participació activa del públic, amb la
possibilitat de realitzar una pregunta de caràcter municipal, no particular, als partits polítics
que formem aquest ple. Amb la possibilitat com actualment es fa de contestar en el mateix
acte o contestar al proper ple, ja serà qüestió de cada partit aquesta última decisió.
La pregunta no fa falta que es presenti anteriorment ja que pot ser un dubte que pugui
sorgir en el mateix ple.”

Des de que soc Alcalde, en els últims Ples han estat els que més participació ha hagut i no
m’he negat mai a que el públic assistent faci preguntes, el que si és cert és que és potestat
del President del Ple donar la paraula als assistents o no, sempre he estat partidari de
donar-la, un cop acabada la sessió plenària s’obre si és el cas un torn de paraula amb el
públic, per tant això és participació activa.

Segon. “Demanem la convocatòria dels plens amb antelació, tal com vam dir, no és obligat
que aquests es convoquin amb més de 2 dies, tot i això, volem presentar una moció per
facilitar la preparació amb la qual cosa, el poble indirectament també se'n podrà beneficiar
amb un augment de la riquesa de les aportacions.
És per aquest motiu que demanem que es debati i s'aprovi el convocament dels plens com
a mínim 5 dies hàbils abans de la celebració d'aquests, tal com vam demanar nosaltres als
anteriors plens i tal com algun partit ja fa anys que demana i que actualment està a l'equip
de govern.”

Això ja ens ho ha demanat varies vegades, dir-li que els Plens es convoquen amb l’
antelació de quaranta-vuit hores per una qüestió d’eficiència per tal de poder encabir el
major nombre possible de temes, punts d’urgència, temes d’última hora, etc., si els hi
podem avançar com vaig fer de l’últim extraordinari a aquest ho farem, a més si són
ordinaris ja sap quan són.

El Sr. Martí, no obstant, no costa molt tenir en compte i dur a terme la nostra petició.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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Annex 1 del punt 3
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ANNEX

Ordenança Fiscal núm. 7
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
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Article 6è. Base Imposable i quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles
2. A aquest efecte s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Habitatges i allotjaments
Habitatges (estiguin o no ocupats)
Per magatzem

99,75
48,75

Epígraf segon. Hotel, pensió hostal etc, per cada plaça

20,30

Epígraf tercer. Cafeteries, bars, bars - restaurants, restaurants , cinemes,
gelateries,
xocolateries, discoteques i similars.
Locals amb superfície igual o inferior a 60m2
218,27
Locals amb superfície superior a 60m2 i inferior a 120m2
427,41
Locals amb superfície igual o superior a 120 m2
474,94
Epígraf quart. Locals comercials que incloguin articles de menjar:
Locals amb superfície igual o inferior a 60m2
Locals amb superfície superior a 60m2 i inferior a 120m2
Locals amb superfície igual o superior a 120 m2

246,64
285,01
323,36

Epígraf cinquè. Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i
oficines
Locals amb superfície igual o inferior a 60m2
142,41
Locals amb superfície superior a 60m2 i inferior a 120m2
189,90
Locals amb superfície igual o superior a 120 m2
237,37
Locals amb superfície igual o superior a 250 m2
285,01
Epígraf sisè. Quioscs

58,48

Epígraf setè. Altres allotjaments o locals fora del límit de sòl urbà susceptibles de
generar brossa.
S’equiparen al epígrafs anteriors
S'entén per allotjaments aquells locals de convivència colꞏlectiva no familiar entre els que
s'inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, colꞏlegis i altres centres de
naturalesa anàloga, sempre que excedeixi les dues places.
Pl. Alcalde Cid i Cid, 1 · 43570 Santa Bàrbara · Tel. 977 71 70 00 · Fax 977 71 92 85 · ajuntament@santabarbara.cat · http://www.santabarbara.cat
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/11/2019 a les 14:32:03 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/11/2019 a les 18:42:31

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïbles i corresponen a un any, llevat els
supòsits en que l’activitat econòmica no s’exerceixi tot l’any. En aquests casos les quotes es
prorratejaran per trimestres naturals, inclòs aquell en què es realitzi l’inici o el final de
l’activitat .
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3. Els contribuents que realitzin una activitat subjecta a l’epígraf cinquè de l’apartat anterior
en un habitatge gravat per l’epígraf primer de l’apartat anterior tindran una reducció de la
quota igual a l’epígraf primer.
4. Dintre de l’epígraf “Habitatges” s’inclouran també els immobles amb ús d’habitatge que
amb una única referència cadastral, però que són fruit de la unió de dos o més immobles,
que disposen de comunicació interior independent.

Ordenança fiscal núm. 28
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’SMARTCENTRE DE
SANTA BÀRBARA
Article 6.Tarifa
Els preus públics que s’estableixen per a la prestació dels serveis són els següents:
Concepte
Zona Internet d'accés públic. Smartcentre.
Zona Internet d'accés públic. Smartcentre-usuaris. Els primers 30
minuts/diaris gratuïts; a partir fracció 30 minuts
Impressió/Fotocòpia B/N paper normal DIN-A4
Impressió/Fotocòpia color paper normal DIN-A4
Impressió/Fotocòpia B/N paper normal DIN-A3
Impressió/Fotocòpia color paper normal DIN-A3
Escaneig d’un full
Escaneig a partir de 5 fulls
Curs formació Smartcentre d’octubre a maig
Curs fora de l’horari de l’Smartcentre o impartit per professorat extern
Formació ACTIC
Coworking. Ús instalꞏlacions i equipament per hores
Coworking. Ús instalꞏlacions i equipament 1 mes (mitja jornada)
Coworking. Ús instalꞏlacions, equipament 1 mes (jornada sencera)

Import (€)
Gratuït
1€/hora
0,10€
0,20€
0,50€
1,00€
0,20€
1,00€
50€/curs
2€/hora
50€/curs 40 hora
1,00€/hora
50,00€/mes
75,00€/mes

El Coworking inclou: utilització de l’espai Coworking i del seu equipament, accés preferent
als ordinadors, línies d’alta capacitat, temps ilꞏlimitat dins l’horari d’oficina.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 20/11/2019 a les 14:32:03 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 20/11/2019 a les 18:42:31

