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Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI 12/12/2019
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 12 de desembre de 2019
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 19:50
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. PLE EXTRAORDINARI 21-10-2019
Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSXSB, dos d'ERC,
dos del MAP, i un del PSC i dues abstencions del PP.

2. PLE EXTRAORDINARI 07/11/2019
Per unanimitat.

3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 106 AL NÚM. 112
DE 2019
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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. 106 al núm. 112 de 2019,
amb un total de 7.
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Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20190000106

6 de novembre de
2019

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 07/11/2019'

20190000107

18 de novembre de À r e a
2019
intervenció

Aprovació de la relació de transferències bancàries número
44/2019.

20190000108

19 de novembre de À r e a
2019
Secretaria

Convocatòria de 'Junta de Gvern Local 21/11/2019'

20190000109

22 de novembre de À r e a
2019
intervenció

Aprovació de la relació de transferències bancàries número
45/2019.

20190000110

27 de novembre de À r e a
2019
intervenció

Aprovació de nòmines de novembre de 2019

20190000111

2 de desembre de
Comptabilitat Iniciar l'expedient d'aprovació del Pressupost 2020
2019

20190000112

2 de desembre de À r e a
2019
Secretaria

Unitat

Assumpte

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 05/12/2019'

4. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES “REMODELACIÓ DEL CARRER DE L’AIRE –
2A FASE”.
El Sr. Alcalde, tal com diu en la proposta, es tracta d’adjudicar el concurs a Construcciones 3G,
Sa, per un import de 278.574,07 € inclòs, amb un termini d’execució de 6 mesos, i una
garantia d’un any. Aquesta obra s’executarà pel “barranquet”, des del carrer Príncep fins el
carrer Roger de Llúria.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, aquest punt fa referència a un tema
administratiu, pel que s’han redactat unes bases i s’ha adjudicat en funció d’un criteri objectiu,
per tant no hi ha res a dir, s’ha adjudicat a l’empresa que ha ofert el preu més baix, com ve
essent habitual, estem d’acord.

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

Fets
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 de setembre de 2019,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’obra
"Remodelació del carrer de l’Aire -2a Fase".
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Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
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Licitador

Preu exclòs IVA

IVA

CONSTRUCCIONES 3 G, SA.

230.226,51 €

48.347,56 €

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA.

288.454,55 €

60.575,45 €

REGIMOVI, SL

244.000,00 €

51.240,00 €

GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, SA.

300.929,90 €

63.195,28 €

VIVES ANGUERA, SL.

263.801,65 €

55.398,35 €

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

307.611,57 €

64.598,43 €

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

231.140,49 €

48.539,51 €

AGROVIAL, SA

262.231,41 €

55.068,60 €

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

300.804,33 €

63.168,91 €

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador
CONSTRUCCIONES 3 G, SA.

Preu exclòs IVA

IVA

230.226,51 €

48.347,56 €

El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 7 de novembre de 2019, va formular
requeriment a l’empresa Construcciones 3G, SA, per tal que presentar la documentació
justificativa de les circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de
la LCSP, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure
a l’execució del contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per
consultar quantes vegades sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment d’
aquestes obligacions tributàries i amb al Seguretat social, i d’haver constituït la garantia
definitiva per import de 11.511,33 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte (exclòs IVA) i
En data 20 de novembre de 2019, l’empresa indicada, ha constituït la garantia definitiva
mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació requerida per l’adjudicació del contracte.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació del carrer de l’Aire –
2a Fase” a l’empresa Construcciones 3G, SA, en les següents condicions:
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Preu: 278.574,07 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 6 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.
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SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent
contracte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i urbanisme
i Intervenció de fons.

INTERVENCIÓ
5. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2020
El Sr. Alcalde, a l’ordre del dia se’ls hi ha adjuntat l’expedient del pressupost per al proper
2020, en el que els ingressos ascendeixen a un total de 3.135.060,00 €, i les despeses un total
de 3.112.196,00 €. Com ja va sent habitual el pressupost es reparteix un 30% per al
manteniment, un 30% despeses de personal, i la resta a inversió i a alguna despesa
sobrevinguda.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, en la comissió informativa d’hisenda
ja van estar parlant de que tal i com està estructurat el pressupost, no queda marge per fer
moltes coses, però que tenim pendent fer aportacions, així vam quedar i en la mesura del
possible, s’estudiarà i en això estem treballant, per fer-los propostes per les properes
modificacions de crèdit.
El Sr. Alcalde, si però això serà posterior i sempre que es pugui fer alguna modificació de crèdit.
La Sra. Franch, sí en comissió vam estar parlant que l’any vinent sobre el mes de maig es
podrien fer modificacions.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, voldria fer una petita exposició de la
nostra valoració el relació al pressupost i que diu així:
“ Alcalde, regidors, regidores

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/02/2020 a les 10:42:09 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 21/02/2020 a les 10:44:00

Ens trobem en el debat del pressupost 2020, segurament un dels més importants de l’any.
Abans que res vull agrair en nom de MAP(Moviment Alternatiu Planer) als serveis tècnics de l’
Ajuntament la tasca desenvolupada durant estes últimes setmanes, de tots els departaments
de l’Ajuntament, especialment els més implicats directament.
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Avui és un dels dies més importants ja que es decideix, decidim com a poble com i en que ens
gastem els recursos econòmics que tenim com Ajuntament, sent el primer pressupost en el que
el nostre grup participa com a càrrecs electes representants del poble.
En primer lloc, i després de sol·licitar als tècnics de l’Ajuntament tota la informació i
documentació que acompanya al pressupost, el nostre grup l’ha analitzat i tot i que veiem molt
positiu l’informe d’Intervenció que reflexa el compliment legal de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària , compliment de la regla de despesa i compliment de l’objectiu del deute públic,
no deixa de ser un pressupost continuista, amb poques novetats i les poques que hi puguin
haver, segons el nostre criteri, no són prioritàries i sense resposta a lo que la nostra població
necessita. Afegint si més no, la falta o poca presencia de canvi per part d ERC, que governa
amb JuntsxCat des de les últimes eleccions municipals de Maig 2019.
Un pressupost plantejat en part als grups de l’oposició per part del senyor Regidor Antonio
Ollés, a la única Comissió de Hisenda realitzada, on se’ns proposa poder fer aportacions al
pressupost, un pressupost pràcticament tancat, tenint un marge d’un 5% per a tots els grups
polítics que estem a l’oposició.
Cal recordar que a les passades eleccions municipals, els grups a l’oposició actualment a l ‘
Ajuntament, representem un 47,09% del total de vots, per tant considerem que hi ha hagut una
falta de voluntat política i cultura democràtica amb la elaboració del pressupost per part de l’
equip de govern, envers als altres grups de l’oposició. Es cert, i fem anàlisi constructiu, que el
senyor Olles ens remarca que es faran modificacions de crèdit l’any vinent segons les
necessitats a cobrir, encara que enguany no existeixi partida pressupostària per fer-ho.
Per altra banda, MAP va presentar dues mocions en els darrers plens que van ser aprovades
amb els vots a favor de tots el grups polítics, recordem:
la possibilitat de augmentar la vigilància municipal i la implantació de bandes reductores de
velocitat al Passeig de les Escoles, reforçant la seguretat dels alumnes del col·legi Jaume
Balmes i també la dels seus familiars, mesures per intentar evitar possibles accidents. Si
revisem el pressupost, veiem que no existeixen partides pressupostàries per a l’aplicació d’
aquestes dues mocions, tot i que , en aquest cas, el senyor alcalde va afirmar que augmentaria
la plantilla de personal amb la categoria de vigilant municipal amb aquest pressupost i el senyor
regidor Manel Crespo va manifestar la voluntat d’ aplicar la moció de les Bandes Reductores
per a l’any que ve, també amb modificació de crèdit. Dues mocions aprovades al Ple i que per
al nostre grup polític son prioritàries, ja que ambdues existeix un denominador comú, que és la
seguretat de la gent de la nostra població, una necessitat reivindicada des de ja fa uns quants
anys.
El pressupost, quan a números, són més o menys iguals que el de l’any passat, és un
pressupost continuista, com he dit abans, ja que no dona resposta a la situació econòmica de
Santa Bàrbara. La nostra població en els últims 10 anys ha sofert una davallada d’habitants,
segons dades de l’Idescat, degut en part, a la falta d’activitat econòmica i a la pobra creació de
llocs de treball. La nostra població s’està convertint amb una població dormitori, on la nostra
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gent realitza la jornada laboral a altres poblacions veïnes amb més desenvolupament econòmic
i comercial.
Caldrien mesures per potenciar el comerç local, els treballadors autònoms professionals, els
pagesos, i incentius per la creació de noves empreses i llocs de treball., tal i com MAP
relacionava al seu programa electoral.
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Valorem positivament algunes de les inversions reflexades al pressupost, confiant amb el bon
criteri de l’equip de govern per cobrir les necessitats existents per al be del nostre poble i la
nostra gent.
En definitiva, regidors i regidores, tal i com els deia a l’inici de la meua intervenció, aquest
pressupost és un pressupost continuista, amb poques novetats, al nostre entendre, i que no
dona resposta a lo que el nostre poble demana. No estem d’acord amb les maneres de fer
envers les aportacions dels grups de l’oposició, encara que la nostra crítica és constructiva i
confiem en la voluntat política d’aquest equip de govern per a que hagin canvis en positiu i com
a representants del poble de Santa Bàrbara
poguéssim entre tots consensuar mesures per a que la nostra gent visqui millor i la nostra
població creixi i sigui un referent a les Terres de L’Ebre.”
No tinc res més que afegir.
El Sr. Alcalde, ha parlat de pressupost continuista, ho ha dit tres o quatre cops, i en inversions
no prioritàries, l’equip de govern es va marcar unes prioritats i aquestes prioritats són les que
es posen al pressupost i algunes de les prioritats de l’equip de govern també s’han quedat fora
pendents de modificació de crèdit, ja que, una de les principals prioritats de l’equip de govern
és la remodelació de l’Ajuntament i si, s’hi ha fixat tampoc apareix. En quant al continuisme,
aquest ve marcat pels ingressos, estan molt acotats, intervenció pot equivocar-se en un 5%
més o menys, perquè els ingressos pràcticament tots els anys són els mateixos, i això fa que
les despeses estiguin repartides tal i com l’hi he dit abans, 30% manteniment, 30% personal i
un 30% per inversions, que vostè considera que no són prioritàries, llavors quan vostè faci les
aportacions al pressupost sabrem quines són les seves prioritats.
Vostè va presentar unes mocions sobre la instal·lació de bandes reductores de velocitat, que
comparades amb els 3 milions d’euros dels que estem parlant són insignificants a més, s’
instal·laran l’any vinent, perquè encara que no consten explícitament en el pressupost, estan
incloses en la partida de carrers i places.
Respecte el tema de la vigilància, farem la modificació de crèdit quant estigui el procés selectiu
en marxa.
Hem sap creu que faci populisme del pressupost, quant el 5% del pressupost es dedica per a
que els grup de l’oposició facin aportacions.
La Sra. Garcia, són declaracions del regidor d’hisenda, Antonio Ollés, no m’estic inventant
res, només repeteixo el que ens va dir.
El Sr. Alcalde, si, però vostè vol demanar una part superior per a l’oposició, i resulta que no fa
cap aportació.
La Sra. Garcia, no, vostè té dues mocions que són aportacions al pressupost, el que no potser
és que en comissió informativa amb el regidor d’hisenda, Sr. Ollés, que ja el vaig felicitar per la
comissió i ara el torno a felicitar públicament, que ens digui que el pressupost quasi està tancat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/02/2020 a les 10:42:09 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 21/02/2020 a les 10:44:00

i només teniu un 5% per fer aportacions, només li vull dir que si pensem en positiu i constructiu,
ens hem de poder reunir abans i entre tots consensuar mesures que ens puguin anar bé a tots.
El Sr. Alcalde, l’equip de govern està tots els dimecres i tots els dijous per les tardes reunits,
per tant, qualsevol dia dels dos passi i faci les seves aportacions.
La Sra. Garcia, no es tracta de fer aportacions, el que no potser és que una setmana abans d’
aprovar el pressupost ens diguin que només tenim el 5% per fer aportacions.
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El Sr. Alcalde, vostè ja sap quan s’aprova el pressupost.
La Sra. Garcia, si sobre tot amb la informació que vostès ens faciliten.
El Sr. Alcalde, tan bé com jo, els van informar en una comissió d’hisenda, vostè sap que el
pressupost està al caure i encara s’ha retardat una mica, però no ha estat possible portar-lo a l’
aprovació abans; no és només aprovar-lo, s’ha de tancat l’exercici, aprovar els comptes i tot un
seguit de tràmits administratius que fan que fins a finals del mes de gener el pressupost no
sigui efectiu i el que vol l’equip de govern és efectivitat, per resoldre problemes dels planers i
planeres. Segons vostè el que l’equip de govern pensa no és prioritari per ningú del poble.
La Sra. Garcia, això jo no li he dit, el que he dit és que vostès estan governant i vostès tenen
unes prioritats i si nosaltres governessin en tindríem unes altres, llavors respecti’m a mi i al meu
grup si tenim unes altres prioritats, l’únic que li estic dient és la visió global que nosaltres tenim
del pressupost. No li he dit que totes les inversions del pressupost no siguin correctes, perquè n’
hi ha que atenen a les necessitats que hi ha al poble. L’únic que li demano és que respecti la
nostra opinió, si creu que ho fa bé perfecte.
El Sr. Alcalde, ja la respecto, però també tinc dret a dir-li el que en penso del que vostè ha dit.
Quan parlem de percentatges i de majories, això segons vostè és fer populisme, i no ho és
perquè la majoria dels vots de les eleccions municipals del maig estan a l’equip de govern i la
política va per majories.
La Sra. Garcia, jo li estic transmeten una realitat, els 49% dels vots aquí representats són de l’
oposició i també s’han de respectar, ens ha de tenir una mica de respecte.
El Sr. Alcalde, potser la que no em té respecte és vostè a mi, perquè jo no l’he interrompuda ni
un sol cop i vostè m’està constantment tallant la paraula, per tant moderis.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor d’hisenda, Sr. Ollés.
El Sr. Ollés, regidor d’hisenda, com molt bé ha dit la regidora representant del MAP, es va fer
una comissió informativa d’hisenda per parlar dels pressupostos, que ha estat la primera que
he fet i la primera a la que assistit en aquest Ajuntament, li agraeixo el seu agraïment per haverla fet, però dit això, jo esperava que els grups de l’oposició vinguessin a la comissió amb
propostes, si es fa una comissió sobre el pressupost, crec que el lògic, és fer aportacions,
propostes i tots tres representants van venir sense cap, ja que les dues propostes presentades
pel MAP mitjançant mocions, s’han presentat dins aquest any i la intenció era haver-ho pogut
tirar endavant però no ha estat possible. No són propostes per incloure al pressupost de l’any
vinent, una es pot encabir com ha dit l’Alcalde a la partida de carrers i places i l’altra és un tema
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de personal, que quan es farà tot l’expedient de selecció ja s’introduirà, mitjançant una
modificació pressupostària.
En quan al pressupost, la partida de personal, tots els manteniments, tot això és fix, poca cosa
es pot fer al respecte, ni els grups de l’oposició, ni l’equip de govern. Ja voldríem tenir marge de
maniobra per gastar en inversions i en coses més creatives, però són despeses fixes que hem
d’assumir i amb la resta, l’equip de govern tenim la obligació de donar-li una finalitat, i si vostès
no ens fan cap aportació, nosaltres tanquem el pressupost.
També els vaig dir el 14 de novembre, i estem a dia 12 de desembre, que el pressupost estava
embastat, de manera que si teníem alguna proposta a fer fins la seva aprovació i consideràvem
entre tots que fos interessant, encara estàvem a temps d’incloure-la, ha passat un mes i
continuo esperant, tampoc els he pogut dir que no s’incloïa la seva proposta perquè no m’han
proposat res. L’equip de govern ha de tirar endavant, s’acaba l’any i s’ha d’aprovar el
pressupost. Els hi torno a dir que durant l’any 2020 es faran modificacions pressupostàries,
aprofitem-les per incloure si tenen alguna proposta.
La Sra. Garcia, de propostes n’hi hauran i que a cada Ple el MAP presentarà propostes. Les
seves paraules les agafem en positiu.
El Sr. Ollés, quan arribi el moment ja les estudiarem, si són bones i interessants per al poble no
direm que no, però sinó n’hi ha no podem dir ni si ni no.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, el nostre grup s’abstindrà, perquè s’ha de
donar una mica de confiança a l’equip de govern, veurem com va aquest any amb aquests
pressupostos. El que si que voldria és comentar al Sr. Ollés, regidor d’hisenda, que ha dit que
en aquest últim mes no hem presentat cap proposta, és que el nostre grup quan van venir a la
comissió informativa, no sabíem de quin percentatge de despesa podríem disposar, un 5 un 4,
si que hagués pogut proposar fer un espai multifuncional, però abans voldríem saber de quin
import estem parlant per a després fer les propostes, al menys amb aquesta idea és en la que
vam venir. El que ens va saber mal és que a la ràdio es va dir una cosa públicament i que a la
reunió no es va poder dur a terme, encara que si que és cert que existeix la voluntat de que si
al mes d’abril es pot fer una modificació de crèdit es podrà participar. Creiem que es va
precipitar, li vaig dir a la comissió i li torno a dir ara.
Veiem molt bé la realització de la comissió informativa, ja que en aquests sis mesos que vostès
porten al govern és la única que s’ha fet, per això el felicitem, per tant, ho valorem molt
positivament, esperem que aquest govern en coalició amb Esquerra Republicana, que es va
prometre que hi hauria més transparència, que sigui així i que l’any vinent hi hagin més
comissions informatives, més que res per a poder estar informats, ja que és molt complicat
poder fer aportacions, si cada dos mesos es fa Ple, i en precs i preguntes tampoc acabem d’
avançar. Per això els nostre grup voldríem que es fessin més comissions informatives, i no per
la dotació econòmica que això representa, no fa falta cobrar res, simplement del que es tracta
és d’estar informats, ja que la informació és bona per al nostre partit i per a tot el poble.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Ollés.
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El Sr. Ollés, regidor d’hisenda, torno a dir el mateix des de la celebració de la comissió
informativa fins avui ha passat un mes i en aquest temps estàvem obert a rebre propostes i no
n’hem rebut cap, m’hagués agradat poder discutir si les propostes dels grups de l’oposició es
podien incloure o no, però no ha estat possible perquè no n’han hagut.
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El Sr. Martí, el nostre grup quan els hem de felicitar ho fem, i quan creiem que ho han fet
malament també els hi diem, llavors crec que seria bo fer una cura d’humilitat i dir, em vaig
precipitar en fer aquelles declaracions. I si no ho vaig entendre malament en la comissió, les
propostes tenim temps de fer les fins el mes d’abril, i el que volíem saber són els diners dels
que podríem disposar, per fer una proposta o una altra.
El Sr. Ollés, això no funciona així, no es destina una partida per a que els grups de l’oposició se’
ls gastin en el que vulguin.
El Sr. Martí, això jo no ho he dit, amb el 5% que vostè va dir a la Plana Ràdio, voldríem saber
quina quantitat representa per a poder fer propostes, tenim clar que no crearà una partida amb
un 5% per a que en disposem l’oposició, això ho tenim clar. Nosaltres farem una proposta i
vostès valoraran si es pot fer o no.
El Sr. Alcalde, han de tenir en compte que totes aquestes modificacions de crèdit de les que
estem parlant, seran possibles si el tancament econòmic de l’exercici 2019 és positiu, per tant,
hem de continuar amb aquesta línia de moderació econòmica, perquè si no, les modificacions
de crèdit que no són només fins el mes d’abril, sinó que poden ser durant tot l’any, no es
podran fer si no hi ha aquest romanent al moment de tancar l’any, i que després serveix per
anar ampliant el nostre pressupost.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, per al·lusions contestaré el tema de les
mocions presentades pel grup del MAP, respecte el tema de la vigilància ja els hi vam
comentar que hi estem treballant, ens hem posat en contacte amb BASE per a tirar endavant el
tema de les sancions, a principis d’any vindran els tècnics per explicar la forma d’implantar-ho,
ens diran quines són les eines necessàries, de manera que el vigilant que ara tenim disposarà
de totes les eines per poder treballar i complir amb la seva feina, i desprès posar el segon
vigilant. Al pressupost no hi consta una partida específica per la creació de la borsa de treball
de vigilants perquè s’incorporarà mitjançant modificació de crèdit per mig del romanent.
En quan a les bandes reductores de velocitat al Passeig de les Escoles, com ha dit el Sr.
Alcalde, estan dins la partida de carrers i places i ja els van dir que es posarien, ho tenim
pendent, també li vaig dir que l’hi agraïa la seva tasca de buscar informació, però hem trobat un
altre proveïdor més econòmic essent la funcionalitat la mateixa.
Respecte la convocatòria de comissions informatives, és cert que la primera que s’ha dut a
terme ha estat la d’hisenda, però ja els vaig dir que havia intentat fer-ne una abans de la Fira
de l’oli perquè els hi volia explicar com està el tema, però que per una errada informàtica no es
va poder convocar, jo aquella mateixa nit els vaig enviar un correu electrònic explicant-los el
que els volia dir, crec que va quedar clar, dels tres grups de l’oposició dos em van contestar
favorablement, i l’altre em va contestar que no l’havia vist. Espero poder-ne fer i que no hi hagi
cap error.
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Per majoria absoluta amb els vots favorables del quatre membres de JUNTSXSB, dos d'ERC,
dues abstencions del PP, dues abstencions del MAP i una abstenció del PSC.

Fets
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1. L’Àrea d’Intervenció ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost
general de la Corporació.
2. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-111 s’ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del
pressupost.
3. Consta en l’expedient l’Informe d’intervenció, on es detalla la proposta de plantilla de
personal de la Corporació.
4. S’ha elaborat l’informes econòmic financer on fa referència a l’estat de consolidació del
pressupost de la pròpia entitat, la situació del deute i avalua el compliment de l’estabilitat i l’
anivellament del pressupost.
5. Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’estabilitat,
regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d’estabilitat
pressupost.
6. Per part de l’Àrea de Secretària s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació del
pressupost de conformitat amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el
règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional

Fonaments de dret
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el
forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en
relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys,
a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en
matèria de despesa social.
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació
dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre
el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en
conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.
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4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre
la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el
president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i
amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el
present article, al Ple de la corporació per la seva aprovació, esmena o devolució.
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5. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general,
no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
6. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els
annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran
formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb
capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i
societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
7. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al
públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions.
S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas
contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la província resumit
per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat
autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada
publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
8. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu.
9. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de
l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses
de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de
pressupostos generals d’aplicació.
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La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
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L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’art.
168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
10. L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla és el
Ple de la Corporació de conformitat amb l’art. 22..1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
de règim local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art. 47 de l’esmentada Llei.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2020.
Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
3.114.012,16€
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el document que
consta a l’expedient.
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix.
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.
Cinquè . Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes
de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en els
termes que estableix l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Una
vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum
del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat.
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Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.

PRECS I PREGUNTES
6. INTERVENCIONS
La Sra. Garcia, hi ha una pregunta del Ple passat pendent de respondre per part de la regidora
de medi ambient, en relació als contenidors.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora de medi ambient en relació a la pregunta del canvi
de contenidors.
La Sra. Estarlich, regidora de medi ambient, els contenidors de brossa havien acabat la seva
vida útil i per tant s’havien de canviar, es va decidir canviar-los per superfície, essent 61.888,00
€/any la diferència entre el cost dels contenidors de superfície i els soterrats, per tant es va
optar pels de superfície a més són més nets, i a la resta de pobles de la comarca també s’ha
optat per aquest canvi a superfície.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, aquest import fa referència a la
compra o al manteniment?.
El Sr. Alcalde, aquesta diferència fa referència a la compra dels contenidors, si optaven per
canviar els actuals per uns altres més nous soterrats el preu era 6.500,00 €/contenidor. La
diferència entre uns i altres és important a més és un tema del que es parla des de fa tres anys,
l’hi busco la informació.
La Sra. Garcia, estem parlant de preu de compra.
El Sr. Alcalde, si, el COPATE els instal·la a canvi d’un preu.
La Sra. Garcia, si, però desprès hi ha un manteniment?
El Sr. Alcalde, el manteniment el fa el COPATE i l’Ajuntament paga cada any aquest import i no
ens hem de preocupar de res més, l’estalvi d’uns als altres és de 60.000,00 €/any.
La Sra. Garcia, hi ara com paguem, per aixecades?.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/02/2020 a les 10:42:09 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 21/02/2020 a les 10:44:00

El Sr. Alcalde, abans pagàvem per quilos de brossa i ara pagarem per aixecades, això
suposarà un canvi sobretot en pobles petits en que de vegades no estan tan plens els
contenidors, els pobles grans potser sortiran més beneficiats els petits més perjudicats.
La Sra. Garcia, però entenc que es determinarà les vegades que vindran a buidar els
contenidors per la quantitat, quan estiguin plens els contenidors, no és que tinguin acotats uns
dies per setmana?.
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El Sr. Alcalde, si es detecta que una illa s’ha de recollir un dia que no toca s’avisarà.
La Sra. Estarlich, als contenidors hi ha un número de telèfon que es pot trucar per avisar que
està ple i el venen a recollir, no cal venir a les oficines de l’Ajuntament a avisar. Ens hem
adonat que hi ha alguna illa que li fa falta algun contenidor i es solucionarà.
El Sr. Alcalde, des del moment de la creació del COPATE, fa quatre o cinc anys, que hi ha
aquest model de recollida per fusionar el Baix Ebre i el Montsià i reduir despesa, com més
volum menys despesa.
La Sra. Garcia, reduir despesa és el principal, sempre i quan el servei funcioni.
El Sr. Alcalde, de moment ja hem pogut rebaixar un 5% el rebut de la recollida de brossa
urbana, això no vol dir que l’any que ve en poguéssim fer més o menys.
La Sra., Estarlich, als pobles que s’han posat està funcionant, no veig per què no ha de
funcionar aquí, ara estem al principi s’ha de veure i si és necessari es pot posar una illa de més
El Sr. Alcalde, he trobat la documentació que busca va en relació al preu dels contenidors, a
una reunió que vaig assistir en l’anterior legislatura, on ens van donar preus:
Contenidors aeris: 1.600,00 €/contenidor
Soterrats:
6.500,00 €/contenidor
Reparar-los, opció que no es contemplava pràcticament per ningú, ja que era una opció inter
mitja, on no donaven garanties.
Per tant, la diferència entre un contenidor i un altre és pràcticament de 5.000,00 €, de manera
que en una illa de característiques normals on hi ha cinc contenidors, 25.000,00 € fàcilment
estalviables, només en una illa.
La Sra. Garcia, em pot dir quants anys fa que estan instal·lats els soterrats?
El Sr. Alcalde, des de l’any 2007, la seva vida útil era de 10 anys.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, representant del grup municipal del PP, hem rebut alguna queixa dels veïns en
relació a la neteja dels pipi-cans, ja sabem que la gent és incívica, sabem que la regidora de
medi ambient va enviar a netejar-ho, però voldríem saber si la neteja podria ser més freqüent?,
o augmentar la vigilància.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula a la regidora de medi ambient.
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La Sra. Estarlich, regidora de medi ambient, es pot augmentar la vigilància, en relació a la foto
que a circulat, es va enviar a netejar-ho, han anat quan han pogut, pensi que passo tots els
dies pels pipi-cans i és curiós que en aquell contenidor hi haguessin tantes bosses d’
excrements al terra, la gent no en plega cap.
La Sra. Bayerri, voldríem per una pregunta a la regidora de festes, Sra. Pla, si tenia pensat fer
alguna comissió informativa respecte les jornades nadalenques?.
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora de festes.
La Sra. Pla, regidora de festes, la setmana vinent, la volia fer abans però el regidor del MAP Sr.
Garcia, estava convalescent i vam decidir posposar-la per la setmana vinent.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, en primer lloc agrair al Sr. Alcalde haver
convocat el Ple amb una setmana d’antelació.
El Sr. Alcalde, ja li vaig dir que sempre que seria possible així ho faríem. Són temes tancats i si
es pot fer en altres temes el convoquem amb 48 hores.
El Sr. Martí, també es podria enviar un whatsApp avisant-nos del dia que es farà el Ple i dient
que ja s’enviarà l’ordre del dia, quan hagi temes pels quals no es pugui convocar el Ple en
tanta antelació. Seria una manera de convocar-nos en més temps, li agrairíem per a poder
assistir els dos membres del grup al Ple.
Una pregunta per a la regidora d’esports, és una pregunta específica que igual avui no la pot
contestar, però ja ens la contestarà, hem rebut algunes queixes en relació a les instal·lacions
del gimnàs, no de les classes dirigides però si de la seva gestió, per això voldríem preguntar,
quants anys l’hi queden de gestió a l’actual concessionari?, quina subvenció rep cada any?,
tenen previst que aquest any surti a concurs?.
El Sr. Alcalde, el concurs no està previst que surti aquest any 2020.
El Sr. Martí, no ja se que encara queden anys, quan sigui el moment, només volem saber si
vostès ja n’han parlat.
Un prec per al regidor de fires, en primer lloc felicitar-lo per la decisió de tancar la fira de l’oli el
dissabte per la tarda, ja que era bastant perillós. Tenim alguna pregunta dels expositors, sobre
el material que els hi va trencar, què han de fer per demanar el que se’ls hi pot pagar.
Una altra qüestió, hem sentit rumors de que, vostès saben que el nostre grup portava al
programa electoral i algun altre partit també, era realitzar un espai multifuncional al camp de
terra, creiem que és una zona apartada del poble, és una zona que només es fa servi
puntualment, que té un pàrquing, sense veïnat, ens ha dit que no es el vol fer, que no es vol
tenir en compte aquesta proposta perquè és una proposta del Partit Popular, imagino que la
gent parla molt, però li volem dir que és una bona proposta, encara que ja hem dit que si hi ha
un lloc millor també donarem suport, ja que ens dona igual el lloc sinó que el que ens importa
és la utilitat del pavelló, perquè natros pensem en el poble.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor de fires.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 21/02/2020 a les 10:42:09 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 21/02/2020 a les 10:44:00

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 5684DED4EE0747CEBEDAF90802DC80B8 i data d'emissió 21/02/2020 a les 11:16:52

El Sr. Crespo, regidor de fires, en quan als desperfectes de la fira, si no m’equivoco hi ha
quatre expositors que ens han fet arribar un informe dels danys, ja els hi hem passat a la nostra
asseguradora per fer el peritatge, i en el cas que hi hagi algun altre expositor que no ho hagi
presentat que ho faci, vam avisar a tots els que havien tingut desperfectes, si vostè coneix algú
que no ha vingut i té desperfectes llavors digui-li que ho presenti per a poder-ho tramitar a
través de l’assegurança.
En quant a la seva proposta de pavelló que portaven en el seu programa electoral, i crec que
tots els grups portaven alguna cosa semblant, dir-li que és mentida que perquè sigui una
proposta del seu partit, l’equip de govern hi estigui en contra, si la proposta és bona, vingui d’on
vingui, es tindrà en compte i s’estudiarà, per part meva recolzaré les coses que siguin bones
per al poble.
Aprofito per agrair-li el seu suport el dia de la fira, van tenir sort i es va poder fer la gala taurina.
El Sr. Martí, queda un any per a poder treballar en l’organització de la propera fira i seria bo
poder treballar en el tema del pavelló, per al nostre grup poder fer la fira al pavelló no ho veiem
factible, és cert que donaria seguretat però no ho veiem. Creiem que en un any vista s’hauria
de poder treballar en el tema d’un pavelló a les instal·lacions del poliesportiu ja que és un lloc
idoni per fer una acte com és la fira.
El Sr. Crespo, per què no considera el pavelló un lloc adient?, és un pavelló municipal.
Treballar a un any vista si, des del tercer dia de la finalització de la fira que m’he posat en
contacte amb empreses del sector i estem començant a treballar.
El Sr. Martí, el pavelló municipal a banda de ser petit, per la seva estructura, crec, que no seria
positiu, el terra s’hauria de tapar amb lones, veiem més factible la construcció d’un pavelló que
a més es podria aprofitar per fer moltes més coses. També és cert que el pavelló, no està prou
explotat on s’haurien de fer moltíssimes més coses, no tenim bàsquet, no tenim handbol, no
tenim futbol sala. Torno a dir-li no ho veiem, és un lloc gelat, hi hauria una separació entre els
expositors de dins i els de fora. Creiem que les instal·lacions del poliesportiu serien perfectes.
El Sr. Crespo, exemples de separació es dona en la gran majoria de fires del nostre entorn,
estan els expositors dels estands a dins i a fora la maquinaria, a tot arreu es fa així.
El Sr. Martí una última pregunta per al regidor d’urbanisme, el carrer Hostal dels Frares és d’un
sol sentit?, s’hi pot aparcar? No hi ha cap senyalització.
El Sr. Alcalde, és d’un únic sentit, a l’igual que el carrer Mare de Déu de Montserrat, on tampoc
hi ha cap senyal i no hi aparca ningú, igual que el carrer Aragó, que també és d’un únic sentit i
on hi aparquen tres o quatre veïns, que estem cansats d’avisar-los, i el carrer Hostal dels
Frares, que ja se que vostè en fa un seguiment diari dels cotxes que hi aparquen, no hi cap
prohibició, per tant, no anirà cap policia a denunciar-lo, però ja entrem en l’apartat d’educació,
de civisme on si es marca una vorera de 80/100 cm., és per a que una persona minusvàlida,
per a que un cotxet de xiquet puguin transitar tranquil·lament per la vorera, no que hagi d’anar
esquivant cotxes perquè estan aparcats obstaculitzant el pas dels vianants, és el model de
carrer que s’han anat fent aquests últims anys, hi ha hagut carrers que han funcionat
perfectament, com és el cas del carrer Mare de Déu de Montserrat, no voldria que ara això
canvies, en canvi el carrer Aragó no ho hem aconseguit al cent per cent, i respecte l’Hostal dels
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Frares en un principi la gent era recelosa d’aparcar-hi, però ara hi ha tres o quatre veïns que
sempre són els mateixos, que aparquen perquè no deuen trobar aparcament a menys de cinc
metres de la porta de casa seva.
El Sr. Martí, el tema del seguiment del carrer és perquè, és una qüestió particular, estem fen
obres a casa i se li va fer una foto a la persona que estava baixant el material, va aparcar de
manera puntual, nosaltres no aparquem mai allí sempre ho fem al carrer del costat, de la
mateixa manera que se li va cridar l’atenció a aquesta persona, també voldríem que es cridés l’
atenció a la resta de veïns que aparquen.

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 5684DED4EE0747CEBEDAF90802DC80B8 i data d'emissió 21/02/2020 a les 11:16:52

El Sr. Alcalde, se li va cridar l’atenció per part d’algú municipal?
El Sr. Martí, si el Sr. Ollés va fer una foto. Ens van sentir molestos perquè va ser un moment
puntual i hi ha cotxes que aparquen molts cops, que a mi no em molesten, a les persones que
van caminant potser si, crec que hauríem de ser tots iguals, i igual que a mi se’m va enviar la
foto a ells també se’ls hauria de cridar l’atenció.
El Sr. Alcalde, crec que ja s’ha fet, però hi ha gent, com vostè, que en fa cas i n’hi ha que no.
Personalment a dos veïns que aparquen bastant habitualment en aquella zona, jo els he avisat,
i el regidor de governació anterior també i els regidors actuals també, tots ens coneixem al
poble i sabem de qui són els cotxes. La prohibició no està, a més és un tema bàsicament
estètic, el de no posar senyals perquè si critiquem que a cada cantonada hi ha un senyal de
direcció prohibida, ara imaginis que en sentit contrari posem una bateria de prohibit aparcar a
banda i banda, potser ens dirien que tenim comissió de l’empresa de senyalització, per tant, el
tema estètic ha prioritzat sobre el fet que quatre o cinc veïns aparquen en aquests carrers.
Seguim insistint en que no aparquin sobretot a l’Hostal dels Frares i a l’Aragó, perquè sempre
són els mateixos veïns de la mateixa zona i aquests veïns estan més que avisats, si no potser
arribarà el moment en que es decidirà posar les senyals de prohibit aparcar, llavors no es
podrà aparcar i qui ho faci tindrà conseqüències a nivell de sancions, és un tema de civisme.
El Sr. Martí, l’última pregunta per la regidora Estarlich, és concreta i si cal l’hi passaré per
correu electrònic per a que es pugui preparar la resposta, durant la fira van veure que l’AMPA
de l’escola recollia diners per fer alguna cosa al pati de l’escola, sabem també que s’ha creat
una comissió a l’escola i voldríem saber què s’està fent al pati?, si està dins els pressupostos
que avui s’han aprovat?, qui ha fet el projecte? En quantes fases es farà? I si farà alguna
comissió informativa per informar-nos?. Li passo per correu electrònic i així vostè s’ho pot
preparar.
El Sr. Alcalde, si no hi ha res més, com a tancament de l’any a nivell Plenari desitjar a tot el
poble, a tots els planers i planeres, que tinguin unes bones festes nadalenques, que siguin
feliços en les seves famílies i amb les seves persones més properes i esperar que l’any 2020
sigui ben profitós per a tots.
En nom de tot el Consistori desitjar bon Nadal i feliç any Nou a tota la població de Santa
Bàrbara.

Secretari acctal.

Alcalde President
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Isabel Verge Caballé
Alfred Blanch Farnós
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