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Identificació de la sessió
Sessió: PLE ORDINARI 27/02/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Alfred Blanch Farnós
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 27 de febrer de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 19:40
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)

Excusen la seva assistència:
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 12/12/2019
Per unanimitat.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 113 DE 2019 AL
NÚM. 11 DE 2020
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. 113 de 2019 al núm. 11 de
2020, amb un total de 20.
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Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

5
de
2019Àrea
desembre
0000113
Secretaria
de 2019

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 12/12/2019'

12
de
2019Àrea
desembre
0000114
Secretaria
de 2019

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell
Comarcal del Montsià per establir les condicions i compromisos aplicables
a la subvenció prevista amb caràcter nominatiu en el pressupost comarcal
per a l’exercici de 2019

17
de
2019desembre
0000115
de 2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 19/12/2019'

17
de
2019Àrea
desembre
0000116
intervenció
de 2019

Aprovació de la modificació de crèdit 4/2019

19
de
2019Àrea
desembre
0000117
intervenció
de 2019

Aprovació de nòmines extra i de desembre de 2019

23
de
2019Àrea
desembre
0000118
intervenció
de 2019

Aprovació de la relació de transferències bancàries número 49/2019

23
de
2019desembre Secretaria
0000119
de 2019

Sol·licitud reconeixement triennis

27
de
2019desembre Secretaria
0000120
de 2019

Reconeixement triennis Amaya Pla

27
de
2019desembre Secretaria
0000121
de 2019

Sol·licitud reconeixement triennis

7
de
2020Àrea
gener de
0000001
Secretaria
2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 09/01/2020'

15
de
2020Àrea
gener de
0000002
intervenció
2020

Aprovació de la relació de transferències bancàries número 1/2020.

17
de
2020Àrea
gener de
0000003
Secretaria
2020

ALBERT VALLDEPEREZ, JOSE VICENTE- ATORGAMENT LLICÈNCIA
PRIMERA OCUPACIÓ- PG. QUATRE CARRETERES, 42

17
de
2020Àrea
gener de
0000004
Secretaria
2020

ALBERT VALLDEPEREZ, JOSE VICENTE- LLICÈNCIA PRIMERA
OCUPACIÓ EXP. 46/2009

21
de
2020Àrea
gener de
0000005
Secretaria
2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 23/01/2020'

30
de
2020Àrea
gener de
0000006
intervenció
2020

Aprovació de nòmines de gener de 2020

4
de
2020Àrea
febrer de
0000007
Secretaria
2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 06/02/2020'
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7
de
2020Àrea
febrer de
0000008
Secretaria
2020

LLICENCIA PER LA TINENÇA
POTENCIALMENT PERILLOSOS

13
de
2020Àrea
febrer de
0000009
intervenció
2020

Aprovació de la relació de transferències bancàries número 3/2020.

I

CONDUCCIÓ

DE

GOSSOS

18
de
2020Decret inici expedient de contractació "Remodelació del carrer Indústria
febrer de Contractació
0000010
(entre el carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)”
2020
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18
de
2020Àrea
febrer de
0000011
Secretaria
2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/02/2020'

3. APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL EN L'EXERCICI 2020
Per unanimitat.

Fets
1. El Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19, de 27 de gener de 2020), regula en el
capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic i estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’
any 2020, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de
personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’
increment del 0,25% per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les
despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2020
respecte a les de 2019. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció
social són beneficis, complements o millores distintes a les contraprestacions pel treball
realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència de
circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic.
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del Producte
Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 arribés o superés el 2,5 per 100, s'afegiria, amb
efectes d'1 de juliol de 2020, un altre 1 per 100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior
al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que
s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
A efectes del disposat en aquest apartat, en el que a increment del PIB es refereix, es
considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any publicada per l’Institut Nacional d’
Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia comunicació a la Comissió de Seguiment de l’Acord
per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018,
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mitjançant Acord de Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació de l’increment.
Del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les Ciutats Autònomes i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
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D'altra banda, disposa l’art. 3.Dos.final que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,30
per 100 de la massa salarial per, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de
millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb
funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de
pensions.
2. L’esmentat Reial decret-llei, també amb caràcter bàsic, regula al seu article 3.Cinc.1, les
quanties que els funcionaris han de percebre, en concepte de sou i triennis, en les nòmines
ordinàries de gener a desembre de 2020.
Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de percebre en
concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i desembre de l’any 2020.
L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports corresponents al complement de destí d’
aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial decret-llei 2
/2020 disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el
percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de retribucions salarials i
extrasalarials meritades per aquest personal l’any anterior, tenint en compte en còmput anual, l’
increment vinculat a la evolució del PIB autoritzat en 2019.
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b) les
cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les indemnitzacions
corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les indemnitzacions o suplerts per
despeses que hagués realitzat el treballador.
4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret legislatiu 5
/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les
competències de cada administració pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada
cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al
servei de les administracions públiques que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’
Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions
complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària; (...) g) els
criteris generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i)
Els criteris generals d’acció social.
En virtut de l’anterior, segons la qual:

Es va pactar l’increment de màxims del 2 per cent, dins del límit legal permès pel Reial
decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic.
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Igualment, es va pactar que, si es compleixen els requisits establerts en el Reial decretllei 2/2020, es portarà a terme, l’increment global màxim determinat per l’increment del
Producte Interior Brut (PIB) establert en l’art. 3.Dos, segon paràgraf del Reial decret-llei 2
/2020, de 21 de desembre, amb efectes 1 de juliol de 2020.
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En relació amb l’increment del 0,30% de la massa salarial es va pactar que s’
incrementaria i es destinaria a la revisió de complements específics entre llocs amb
funcions equiparables.

5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és
necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions
Públiques.
6. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en
què es troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2020 el creixement de les
retribucions del personal al servei del seu sector públic coincident amb el límit dels màxims
percentatges establerts a aquests efectes per la normativa bàsica estatal en els termes dalt
exposats.

Fonaments de dret
El Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19, de 27 de gener de
2020), regula en el capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,
tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i sense considerar a tals
efectes les despeses d’acció social.
SEGON. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el 2019 arribés
o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon paràgraf del Reial decretllei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’
àmbit del sector públic, s'afegiria, amb efectes 1 de juliol de 2020, de forma lineal per a tots els
empleats públics d’aquest Ajuntament, un altre 1 per 100 d'increment salarial. Per a un
creixement inferior al 2,5 per 100 assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció
de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments
globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,20%
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PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
TERCER. Autoritzar un increment addicional del 0,30 % de la massa salarial en els termes de l’
art. 3.Dos.final del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic per destinar-lo a la revisió de
complements específics entre llocs amb funcions equiparables.
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CINQUÈ. Notificar aquest a la Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
SISÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i a la
Subdelegació del Govern als efectes escaients.

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
4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL "MOVIMENT ALTERNATIU PLANER" PER
A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL
ESCOLAR
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, és una proposta que portàvem al
nostre programa electoral, no ho és exactament, i que ara l’hem presentat en forma de moció
ampliant-la a la realitat existent, són uns ajuts que en la mesura del possible pensem que
és podrien fer, sempre consensuat amb l’equip de govern, creiem que tots els membres del
Consistori estem treballant per la gent del poble. Segons fons consultades pel MAP, són un
ajuts que s’apliquen en altres pobles, de les mateixes característiques que el nostre, respecte
habitants i pressupost municipal, per la qual cosa pensem que seria una ajuda per als xiquets i
xiquetes del poble, encara que sigui minsa.
El Sr. Alcalde, l’hi demanaria que les fons que vostè ha esmentat, ens les faci arribar per a
poder-les estudiar per part de l’equip de govern.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, és una proposta que s’hauria d’estudiar,
espero que l’equip de govern ho faci i en funció del resultat ja es decidirà. El nostre grup està a
favor de la moció, però s’ha de tenir en compte el pressupost.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, quan vam rebre la moció, el nostre partit d’Esquerra Republicana ja ho havia
demanant en la legislatura anterior, a més de portar-ho també en el nostre programa electoral,
ho portem demanant des de l’any 2017, en un principi demanàvem llicències digitals gratuïtes,
les quals les vam valorar en uns 9.000,00 € i la resposta va ser pràcticament la mateixa que s’
ha donat ara, que s’havia de fer un estudi per a veure la millor manera de repartir l’ajuda, si de
forma equitativa o pel nivell de renda. Hi estem d’acord, però en el ben entès que el nostre grup
fa temps que ve reclamant, per això estem d’acord en que s’estudiï la proposta.
El Sr. Alcalde, com molt bé ha dit el regidor Sr. Crespo, fa anys que ho proposa i sempre se l’hi
havia denegat. En aquest ocasió entenc que el que es demana és un estudi de viabilitat,
entenc que en educació primària, aquesta despesa que era important, amb el treball de l’AMPA
de l’escola, de l’Ajuntament i altres agents implicats, s’ha rebaixat bastant amb el banc de
llibres. Per tant, haurem de fer una valoració de com està funcionant aquest banc i una posada
en comú amb les dues AMP’s i la resta d’agents implicats. L’equip de govern de la passada
legislatura sempre havia argumentat que donar una subvenció de forma lineal no era la forma
lògica, però si el que es pretén és muntar unes bases i llavors en funció de qui més ho necessiti
pugui rebre una subvenció i qui no ho necessiti menys o no res, és un estudi que es pot fer
diferenciant educació primària de secundària, i potser incloure l’escola de música i la llar d’
infants; són estudis que també estan al municipi i que suposen una repercussió econòmica per
a les famílies.
És una reflexió després d’haver llegit la seva moció.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, estem d’acord amb el que ha dit, s’han de fer unes bases establint quins han de
ser els requisits.
El nostre grup sempre els hi hem dit que estem a la seva disposició per a fer qualsevol estudi,
per ajudar-los a fer les gestions necessàries. Només afegir, per si la gent no ho sap, que a
través del Consell Comarcal hi ha línies d’ajudes per als escolars.
El Sr. Alcalde, la gent ho sap, perquè els centres educatius informen a les famílies.

Per unanimitat.
La Constitució Espanyola estableix en el seu article 27.4 que:“L'ensenyament bàsic és
obligatori i gratuït”. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'Educació, recull en l'article 4.1 que
l'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les persones i defineix en l'article 3.3 que
l'educació primària i l’educació secundària constitueixen l'educació bàsica.
La disposició addicional quarta de l'esmentada Llei Orgànica assenyala, pel que fa als llibres de
text, que correspon als òrgans de coordinació didàctica dels centres públics, en l'exercici de
l'autonomia pedagògica, adoptar els llibres de text i altres materials que hagin d'utilitzar-se en el
desenvolupament dels diversos ensenyaments, que hauran d'adaptar-se al rigor científic
adequat a les edats de l'alumnat i al currículum aprovat per cada Administració Educativa.
L'article 88.2 de la Llei Orgànica 3/2006 estableix que les Administracions Educatives dotaran
als centres dels recursos necessaris per fer possible la gratuïtat de l'ensenyament bàsic.
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La majoria dels països de l'entorn europeu i nombroses Comunitats Autònomes han disposat
diferents sistemes per fer efectiva la gratuïtat dels llibres de text. Les Associacions de mares i
pares han vingut reclamant sistemàticament en els últims anys la gratuïtat dels llibres de text.
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La Llei de 12/2009 de 10 de Juliol d'Educació de Catalunya estableix en el seu article 5 que,
són ensenyaments obligatoris, gratuïtes i universals, l'educació primària i l'educació secundària
obligatòria. En aquest mateix sentit la Llei d'Educació de Catalunya, en l'article 50 estableix que
l'Administració educativa ha de garantir els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat dels
ensenyaments obligatoris i de les declarades gratuïtes.
La Llei d'Educació de Catalunya entre els principis que regeixen la gestió dels recursos
econòmics del sistema educatiu està el principi de suficiència i estabilitat pressupostària, pel
qual la Generalitat ha de dotar al sistema educatiu dels recursos econòmics necessaris per
garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat dels ensenyaments a les quals es
refereix l'article 5.2, establerts a la programació educativa, i per aconseguir els seus objectius.
Per tot l'anteriorment exposat, el grup municipal MAP, creu que des de l’Ajuntament es podría
contribuir a minimitzar, en la mesura de les possibilitats, les despeses de llibres i material
escolar dels alumnes empadronats a la nostra població, mitjançant ajuts econòmics de caràcter
individual, així doncs, proposem al Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER- Instem a l’Ajuntament de Santa Bàrbara a realitzar un estudi per la concessió d’ajuts
econòmics a les families de la nostra població que tinguin als seus fills cursant estudis als
centres de la mateixa. Mitjançant la confecció d’unes Bases que regiran la convocatòria on se
regularà el règim d’aquests ajuts.
SEGON- Donar trasllat del present acord, al Consell Escolar Municipal, AMPAS i Centre
educatius de Santa Bàrbara.
TERCER- Divulgar aquesta moció mitjançant els mitjans de comunicació a l’abast de l’
Ajuntament.
DONAR COMPTE ACTUACIONS EQUIP DE GOVERN
5. DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS DUTES A TERME PER L'EQUIP DE GOVERN
En primer lloc l’obra del carrer Aire 2a fase, va a bon ritme, segons el previst no ha hagut cap
imprevist en el primer tram, hem aprovat la primera certificació, si ho han vist de passada
perquè per dins l’obra no es pot accedir, fins el carrer Pagesia està a punt de posar la vorera i
asfaltar, encara que això serà l’últim; i del carrer Pagesia cap a munt, que seria el segon tram
de l’obra, estam obrint per posar les instal·lacions soterrades, clavegueram, aigua potable i
pluvials.
En segon lloc, dir-los que la Junta de Govern Local del dia 20 de febrer, es va aprovar el plec
de condicions per la licitació de l’obra de “Remodelació del carrer Indústria (entre el carrer Aire i
al Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)”, que suposarà la conversió de les escales en una rampa d’
accés a la plaça, des de la “Barceloneta” cap a la part nord del poble. El projecte està en
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exposició pública per tant si algú en vols fer alguna al·legació té temps fins el 16 de març,
passat aquest termini es publicarà el plec hi hauran 10 dies per presentar ofertes, el preu de
licitació és de 64.793,10 € més IVA.
Es tracta de fer una rampa central conservant les escaletes als laterals, retranquejant l’
entarimat d’enfront l’edifici de l’Ajuntament ja que envaeix una mica el carrer Indústria. D’
aquesta manera una de les demandes de les gent que viu a la “Barceloneta”, que diuen que no
tenen accés directe a la part nord del poble, ja que molts dels carrers principals tenen el sentit
contrari, és una manera de descongestionar el problema a través d’una de les vies importants
del poble.
I per últim informar-los que la setmana passada vam formalitzar l’expropiació de l’estació,
finalment ha arribat quatre anys després que van començar les negociacions amb ADIF, vam
venir els representant i vam signat l’acta de pagament per un import de 97.394,57 €, import que
ja el sabíem des de feia molt temps. S’ha fet una expropiació de mutu acord, és una finca d’uns
1.300,00 m2, amb una edificació central, l’estació de 250,00 m2 a més de dos petits edificis d’
uns 30/35 m2 més tota la zona de l’andana des de la rotonda de la carretera d’Amposta fins el
camí de Solsó on estava el guarda agulles.
PRECS I PREGUNTES
6. INTERVENCIÓ
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Garcia.
El Sr. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el nostre grup va presentar dues
mocions i l’ordre del dia només se’n ha posat una, per què no s’ha inclòs l’altra?.
El Sr. Alcalde, l’altra moció que van presentar era en relació al sistema d’abastament d’aigua
pública per a les cubes, demanàvem canviar en el servei d’aigua per a cubes l’aparell que
actualment funciona amb fitxes per un altre amb targeta, i la resposta és que no s’ha inclòs
perquè l’equip de govern ja ho té en marxa, per tant és una petició que no té sentit perquè ja
està a punt de fer-se efectiu el que vostès demanaven és una qüestió del dia a dia i ja fa dies
que estem mirant de posar aquesta màquina i qui més ho pateix és el regidor d’agricultura, si
mirem el cost de la màquina de targetes respecte el cost de les reparacions de la màquina de
monedes i el servei defectuós que estem donant val la pena canviar el sistema. Per això la
seva moció que deia textualment: “Insta l’equip de govern d’aquest Ajuntament a estudiar la
possibilitat de instal·lar un nou equip dispensador d’aigua per abastiment a les cubes i així
poder millorar el servei que existeix actualment.”, no cal fer cap estudi perquè en els propers
dies s’instal·larà, per tant, la moció quedava fora de temps.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, no hi estic d’acord una moció s’ha d’
incloure encara que vostès ja hi estiguin treballant.
El Sr. Alcalde, com hem de votar una cosa que ja està feta?.
La Sra. Garcia, m’ho diu ara que està fet, quan vàrem presentar la moció ningú ens havia
informat.
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El Sr. Alcalde, llavors abans de presentar una moció pregunteu.La Sra. Garcia, no tinc perquè fer-ho, si presentem una moció, vostè em diu que no l’ha inclòs
perquè ja s’està fent el que demanem, no em sembla que això sigui així.
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El Sr. Alcalde, vostès presenten una moció en relació a una actuació que ja s’està fent, per
tant, no té sentit la moció.
La Sra. Garcia, vostè l’ha d’incloure a l’ordre del dia igualment, que llavors al Ple vostè llegeixi
la moció i ens digui que l’actuació ja està fent. La moció ens l’ha d’acceptar, no té cap defecte
forma. Corroboraré amb el meu grup del MAP si és cert o no el que vostè està dient, i
sol·licitarem pel registre que se’ns informe si les mocions pel simple fet que ja s’hi estigui
treballant no s’han d’incloure a l’ordre del dia.
Voldria felicitar a l’equip de govern per haver posat les bandes reductores al Passeig de les
Escoles, és una cosa positiva per a tot el poble.
Una pregunta, en uns dels primers Plens de la legislatura es va parlar de les associacions del
municipi, en el sentit que es faria una reunió per mirar si s’havia de canviar les bases de les
subvencions, per fer aportacions, l’hi volíem preguntar si s’ha fet alguna reunió respecte d’
aquest tema?.
El Sr. Alcalde, en primer lloc agrair-l’hi la seva felicitació en nom de tot l’equip de govern
respecte les bandes reductores. En quan a la pregunta de la reunió amb les entitats, dir-li que
si que s’ha fet fa un parell de setmanes.
La Sra. Garcia, es va comunicar a algun grup de l’oposició?, o va ser una reunió interna?.
El Sr. Alcalde, es va comunicar a les associacions.
La Sra. Garcia, voldria recordar, a més constarà en acta que, en sessió Plenària es va parlar de
que l’equip de govern ens comunicaria a tots els grups municipals per a que de forma
consensuada fer aportacions, els meus companys de l’oposició ho corroboraran. Ha hagut
algun motiu pel qual això no s’ha fet?.
El Sr. Alcalde, perquè era una reunió per a les entitats i es va convocar a les entitats.
La Sra. Garcia, per tant del que es va dir, res de res, no s’ha complert.
El Sr. Alcalde, si volia fer aportacions les hauria d’haver fet abans de la reunió no després.
La Sra. Garcia, l’hi he fet una pregunta i vostè m’ha contestat, jo només de l’hi he recordat que
en un Ple es va dir que als grups municipals ens avisarien per a consensuar i fer la reunió, i ara
em diu que la reunió ja s’ha fet i no ens han dit res, penso que hi ha poca credibilitat en el que
es diu al Ple.
El Sr. Alcalde, deu ser per a vostè, ara mateix acaba de felicitar-nos per haver posat les bandes
reductores que vostè va demanar, per tant, la credibilitat hi és.
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La Sra. Garcia, per una banda l’he felicitat per les bandes reductores i per altra banda l’hi dic
que vostè en un Ple ens va dir que ens reuniríem i no ho ha fet.
El Sr. Alcalde, no se’ls va convocar perquè a la base de dades que s’envia a les entitats no hi
figuren els grups polítics, i jo personalment no hi vaig pensar i no se’ls va convocar.
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La Sra. Garcia, a banda de la base de dades vostès tenen els telèfons i whatsApp de tots els
regidors per a poder-nos avisar, penso que ens ho hagué pogut comunicar de la mateixa
manera que altres cops ens envien coses. És un tema important.
El Sr. Alcalde, l’hi farem cinc cèntims del que es va tractar. Vostè està integrada en moltes
entitats i se’n hagués pogut assabentar per una altra via.
La Sra. Garcia, són regidora de l’Ajuntament i l’hi estic fent una pregunta.
Una pregunta respecte l’adquisició de l’estació, tenen algun projecte?
El Sr. Alcalde, no, hem fet uns primers contactes amb els amics del ferrocarril, per tal que ens
assessorin per a veure si a l’edifici com a ex-edifici ferroviari té algun interès en aquest sentit.
En quan a projecte propi de l’Ajuntament de moment no, no serà una cosa ràpida ens ha costat
quatre anys adquirir-lo esperaria que no costes tant posar-lo en marxa, però tenim la
tranquil·litat de que es mantindrà en perfecte estat.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, diu que fa quatre anys que s’està intentant
adquirir l’estació?
El Sr. Alcalde, fa més anys ja ho vaig dir a la Plana ràdio, la primera notícia que en tinc és d’un
viatge que va fer l’Alcalde Sr. Martí amb el regidor Francisco Casadó i la Sra. Secretària que
van anar a Madrid a una reunió quan s’estava parlant de l’expropiació per la realització de les
obres de circumval·lació de la carretera i va quedar tot en alt. Després no es va fer res més
però una de les primeres coses que vaig fer com a Alcalde, fa quatre anys va ser anar a
Barcelona amb el Tècnic municipal a parlar amb les mateixes persones que l’altre dia van venir
a signar l’acta d’expropiació.
Una reivindicació històrica del seu predecessor el Sr. Boqué, l’hi agraeixo públicament les
seves aportacions en tota aquesta gestió.
El Sr. Martí, jo sabia que el company Sr. Boqué va treballar molt per aquest tema.
El Sr. Alcalde, és un tema sobre el qual s’han dut a terme diverses actuacions, en alguna d eles
quals ha intervingut el llavors regidor del Partit Popular Sr. Boqué, ens va acompanyar a fer
gestions un cop i va fer gestions en nom de l’Ajuntament. En un dels últims Plens al que va
assistir l’hi vaig dir que un cop materialitzada la compra l’hi agrairia personalment i és el que
ara estic fent.
El Sr. Martí, en relació a la moció que ha presentat el grup del MAP i que no ha estat inclosa a l’
ordre del dia, ha dit que si s’hagués aprovat hauria estat una medalla per al MAP, crec que tot
el que s’aprova al Ple és una cosa bona per a Santa Bàrbara, i no es tracta de posar-se
medalles.
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El Sr. Alcalde, no parlo de medalles, parlo de la utilitat de posar una moció que ja s’està duen a
terme.
El Sr. Martí, voldria demanar-li a la regidors del MAP que si ens pot fer arribar la moció que han
presentat i no ha estat inclosa a l’ordre del dia, per a tenir-la en compte.
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La Sra. Garcia. Cap problema.
El Sr. Martí, una pregunta per al regidor d’hisenda, Sr. Ollés, quan vam fer la comissió ens va
dir que hi hauria una partida pressupostària de la que podríem disposar quan es fes una
modificació de crèdit i nosaltres l’hi van dir que presentaríem una proposta, no n’hem fet cap
encara que n’hem estudiat moltes i com no sabem en quants diners podrem comptar, la nostra
proposta és molt simple i creiem que afavoreix a la majoria de la gent del poble, sempre dient
que el poble es mou per les entitats, per tant, si hi ha alguna modificació demanem que vagi
destinada a les entitats del poble, repartir la quantitat que sigui entre elles, és la nostra
proposta que l’hi presentarem per escrit per a que ho tinguin en compte.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al regidor d’hisenda Sr. Ollés.
El Sr. Ollés, regidor d’hisenda, exercici 2019 encara no s’ha fet el tancament, no sabem el
romanent de tresoreria que tindrem.
El Sr. Martí, un altre prec per a la regidora de medi ambient Sra. Estarlich, ja ens va fer una
explicació molt acurada del tema dels contenidors, ja vam parlar que és complicat controlar a la
gent que tira la brossa fora del contenidor, crec que està fent una molt bona feina, s’està
movent moltíssim, la felicitem i l’encoratgem a seguir en aquesta línia.
Un altre tema en relació als porc senglars, saber si s’ha fet o s’ha parlat sobre aquest tema, si s’
ha dut a terme alguna actuació?.
El Sr. Alcalde, com a equip de govern no se’n ha parlat, pensem que és un fet puntual que si es
va reproduint s’avisarà al Departament corresponent, SEPRONA, Agents rurals que són els
que s’encarreguen d’aquest temes.
El Sr. Martí, per últim van presentar una instància preguntant una sèrie de coses respecte les
partides pressupostàries, sobre la senyalització viària, sobre les categories professional i els
sous dels empleats públics i encara no se’ns ha contestat, saber si s’ha rebut?
El Sr. Alcalde, si, ja es prepararà.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, representant del grup municipal del PP, una pregunta per a la regidora d’
esports Sra. Panisello, per les xarxes socials es parla de al dimissió del president del club de
futbol, voldríem que ens fes cinc cèntims.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora d’esports, Sra. Panisello.
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La Sra. Panisello, com a regidora d’esports no m’ha comunicat res, me’n he assabentat per la
Plana ràdio, demà la nit a les 8 hi ha convocada una junta a la qual assistiré.
La Sra. Bayerri, una pregunta per al regidor de governació Sr. Crespo, s’ha fet algun tipus d’
actuació en relació als robatoris que han hagut al poble, el passat cap de setmana? , si el
Mossos d’Esquadra continuaran patrullant pel poble? És un tema de seguretat que ara ha
passat en quatre hores però dintre de poc seran festes la gent tornarà a sortir i podrà haver
perill. S’ha pres alguna mesura?
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor de governació, Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, des de fa mesos que en el tema de vigilància estem treballant amb el Mossos d’
Esquadra, el Vigilant municipals està en contacte directe amb ells, diumenge em va trucar el
Cap dels Mossos explicant-me el que havia passat, a l’haver aquesta alerta al produir-se cinc
robatoris i una temptativa en un mateix dia, va precipitar l’actuació dels Mossos, com tothom ha
pogut veure ha hagut molta vigilància, la qual continuarà i s’incrementarà ja que al no tenir
Policia Local la nostra policia són el Mossos d’Esquadra, la seva presència no ha de preocupar
sinó que ha de donar seguretat.
No es pot garantir que no torni a passar és impossible, aquí i a tot arreu; és cert que vaig dir
que de robatoris n’havien hagut en altres municipis de l’entorn, Santa Bàrbara no era un cas
puntual, sembla que és un grup organitzat o no, no ho sabem. Els Mossos tenen la informació i
evidentment no ens poden dir totes les actuacions que duen a terme, hi estan treballant i ens
tenen informats.
Lamentem els casos que s’han produït, ens hem posat en contacte amb els afectats per
mantenir-los informats, esperant que no es torni a produir.
El Sr. Alcalde, hi havia una pregunta del Ple passat a la regidors d’esports, que va plantejar el
Partit Popular a la regidora d’esports i que ara contestarà.
La Sra. Panisello, regidora d’esport, eren unes preguntes en relació a al gestió del pavelló, la
concessió és del dia 11 de maig de 2001, per un termini de cinc anys més una pròrroga de cinc
anys. Respecte a la pregunta si rebien una subvenció per part de l’Ajuntament, dir-li que la
subvenció que rep és de 1.500,00 €/mensuals, que es va acorda per Junta de Govern, en
concepte de la utilització de les instal·lacions tant per part de l’Ajuntament com per part d’altres
entitats.
Per tant, la renovació no és automàtica actualment estem dins els cinc anys de pròrroga i
finalitzarà el 18 de maig de 2021.
El Sr. Martí, com funcionarà un cop acabi la vigència de la concessió?
El Sr. Alcalde, es traurà a concurs, s’elaboraran unes bases i s’hi podran presentar els
licitadors.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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