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Identificació de la sessió
Sessió: PLE ORDINARI 30/04/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Olles Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 30 d'abril de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 21:35
Lloc: Saló de Plens
Assistents:
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)
Sr. Agustí Espuny Fluixà (JUNTS)

ACORDS
Salutació del Sr. Alcalde
1. INTERVENCIÓ SR. ALCALDE
El Sr. Alcalde unes paraules abans de començar la sessió, aquest és el primer Ple que
presideixo com Alcalde i és el primer Ple telemàtic en la història de Santa Bàrbara, per això
demano que sigueu comprensius i tolerants amb els errors que pugui cometre.
En segon lloc felicitar al regidor Sr. Martí i a la seva esposa, Carla, per la recent paternitat,
enhorabona a tots dos, han tingut una xiqueta molt guapeta.
Donat que cadascú de nosaltres estem a casa nostra, seria convenient que la Sra. Secretària
donés fe que els regidors que estem connectats som els que hem de ser en representació del
seu partit.
La Sra. Secretària, tal com ha dit el Sr. Alcalde és el primer Ple que es fa de forma telemàtica a
la història de Santa Bàrbara, i en aquestes moments estan connectats els onze regidors/res
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que formen part del Consistori juntament amb mi, la Secretària que donaré fe que la sessió es
desenvolupi tal i com marca el reglament d’organització.
SECRETARIA
2. PLE ORDINARI 27/02/2020
Per unanimitat.
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3. PLE EXTRAORDINARI 03/03/2020
Per unanimitat.

4. PLE EXTRAORDINARI 17/03/2020
Per unanimitat.

5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 12 AL NÚM. 40
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. 12 al núm. 90 de 2020, amb
un total de 29.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20200000012

21 de febrer
de 2020

Convocatòria de 'PLE ORDINARI 27/02/2020'

20200000013

27 de febrer À r e a
de 2020
Secretaria

Agroquímics Roigé, SLU - Certificat de compatibilitat urbanística amb
el planejament

20200000014

27 de febrer À r e a
Aprovació de nòmines de febrer de 2020
de 2020
intervenció

20200000015

2 de març de À r e a
2020
Secretaria

20200000016

2 de març de À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 4/2020.
2020
intervenció

20200000017

9 de març de À r e a
2020
Secretaria

RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS - CAÑELLAS REVERTÉ,
MERCÈ

20200000018

10 de març
de 2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 12/03/200'

20200000019

12 de març À r e a
Incoació de l'expedient d'elaboració d'un Pla Pressupostari a Mig
de 2020
intervenció Termini 2021-2023

20200000020

13 de març À r e a
Pla pressupostari a mig termini 2021-2023
de 2020
intervenció

2020-

16 de març À r e a

Unitat

Assumpte

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 03/03/2020'
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0000021

de 2020

Secretaria

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 17/03/2020'

20200000022

18 de març À r e a
de 2020
Secretaria

Teletreball situació d'emergència derivada del Covid-19

20200000023

18 de març À r e a
de 2020
Secretaria

Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2
(coronavirus)

20200000024

19 de març À r e a
de 2020
Secretaria

Reestructuració horari laboral - Cardona Cid, Patrici

20200000025

19 de març À r e a
de 2020
Secretaria

TOMÀS ARASA, JOSEP - RECONEIXEMENT DE TRIENNIS

20200000026

19 de març À r e a
de 2020
Secretaria

RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS - RAVENTÓS ROSSELL,
ANNA

20200000027

20 de març À r e a
de 2020
Secretaria

RECONEIXEMENT DE TRIENNIS - VALLDEPÉREZ CASTELLS,
YOLANDA

20200000028

24 de març À r e a
de 2020
Secretaria

Decret d'adhesió al "Manifest dels ens locals davant la crisi del
coronavirus"

20200000029

24 de març À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 7/2020.
de 2020
intervenció

20200000030

27 de març À r e a
de 2020
Secretaria

20200000031

27 de març À r e a
Aprovació de nòmines de març de 2020 i altres despeses
de 2020
intervenció

20200000032

27 de març À r e a
Inici de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’
de 2020
intervenció exercici 2019.

20200000033

27 de març À r e a
de 2020
Secretaria

RÈGIM DE DEDICACIÓ MEMBRES DE L'EQUIP DE GOVERN

20200000034

31 de març À r e a
de 2020
Secretaria

Pròrroga de les Mesures excepcionals en relació a la prevenció del
SARS-CoV-2 (coronavirus)

20200000035

2 d'abril de À r e a
Aprovació de la liquidació del pressupost 2019
2020
intervenció

20200000036

6 d'abril de À r e a
2020
Secretaria

Suspensió del contracte d’obres a instància del contractista, com a
conseqüència del COVID-19

20200000037

7 d'abril de À r e a
2020
Secretaria

Suspensió de contracte d’obres a instància del contractista presentada
en aplicació del RDL 8/2020

20200000038

14 d'abril de À r e a
2020
Secretaria

RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS - BLANCH FARNÓS,
FÀTIMA

20200000039

15 d'abril de À r e a
2020
Secretaria

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/04/2020'

20200000040

24 d'abril de À r e a
2020
Secretaria

Incoació Expedient Sancionador 2020/01 - Brossa a la via urbana

NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE "RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS
MEMBRES DE L'EQUIP DE GOVERN"
El Sr. Alcalde, hem fet alguns petits canvis, les hores totals de dedicació són les mateixes,
21.50 h., però s´han repartit de forma diferent tal i com consta en el Decret i l’import de les
retribucions és el mateix que l’aprovat al juny del 2019, de manera que per als planers/res és el
mateix 88.966,00 euros/anuals. Aquesta xifra es mantindrà fins el final del mandat al 2023.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, considerem que s’ha fet una
reestructuració com a conseqüència de la renúncia del Sr. Alcalde anterior. Creiem que l’
actual equip de govern té la voluntat de treballar pel bé comú de tot el poble, pensem que ho
han fet pensant en positiu i per gestionar el millor possible l’Ajuntament.
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Expedient: 4313840003-2020-0000461
Òrgan competent: Alcalde
DECRET RÈGIM DE DEDICACIÓ MEMBRES DE L'EQUIP DE GOVERN
Fets
1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
2. El Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el passat dia 3 de març de
2020, va prendre coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Alfred Blanch Farnós, al càrrec
d’Alcalde i a la condició de Regidor de l’ Ajuntament de Santa Bàrbara.
3. En Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el dia 17 de març de 2020, es
va procedir a l’elecció del nou Alcalde del Consistori.
4. Estant previst que en la sessió Plenària a celebrar properament s'estableixin el règim de
dedicació i retribucions dels membres de l'equip de govern d’ aquesta corporació següent:
CÀRREC

DEDICACIÓ

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Antonio Ollés Molías – Alcalde

4,00 hores/diàries

20.178,03 €

Manel Crespo Liñan - 1r Tinent d’Alcalde

4,00 hores/diàries

16.676,02 €

Laia Pla Coto - 2n Tinent d’ Alcalde

3,50 hores/diàries

14.591,52 €

M. Elena Estarlich Arasa - 3r Tinent d’
Alcalde

3,00 hores/diàries

12.507,02 €

Ana M. Panisello Arasa - Regidora

3,00 hores/diàries

12.507,02 €

Agustí Espuny Fluixà - Regidor

3,00 hores/diàries

12.507,02 €

Fonaments de dret
1. Legislació aplicable:
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
c. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. De conformitat amb l’article 75 LRBRL, en relació amb l’article 166 TRLMRLC, els membres
de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació,
en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
3. D’acord amb l’article 75.5 LRBRL correspon a l’alcaldia la determinació dels membres de la
corporació que realitzaran les seves funcions amb règim de dedicació exclusiva o parcial de
conformitat amb el règim de dedicacions i retribucions que hagi aprovat el ple de la corporació.
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4. En qualsevol cas, es requereix l’acceptació expressa de la dedicació corresponent dels
membres de la corporació en aplicació de l’article 13 ROF. Aquest règim no comporta cap
vincle laboral amb l’Administració, ni de caràcter funcionarial ni de caràcter laboral.
5. En aplicació l’article 75.5 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord del president de la
corporació, pel qual es determina els membres de la corporació que realitzaran les seves
funcions amb règim de dedicació exclusiva o parcial, al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis de la corporació. Així mateix, d’acord amb l’art. 11 LTC, relatiu a la Transparència en
la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, l’Administració ha de fer pública,
entre d’altres b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels
membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens
públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre
en deixar d’exercir el càrrec.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Realitzaran les seves funcions amb règim de dedicació parcial els següents membres
de la corporació:
CÀRREC

DEDICACIÓ

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Antonio Ollés Molías – Alcalde

4,00 hores/diàries

20.178,03 €

Manel Crespo Liñan - 1r Tinent d’Alcalde

4,00 hores/diàries

16.676,02 €

Laia Pla Coto - 2n Tinent d’ Alcalde

3,50 hores/diàries

14.591,52 €

M. Elena Estarlich Arasa - 3r Tinent d’
Alcalde

3,00 hores/diàries

12.507,02 €

Ana M. Panisello Arasa - Regidora

3,00 hores/diàries

12.507,02 €

Agustí Espuny Fluixà - Regidor

3,00 hores/diàries

12.507,02 €

Segon. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació. La present resolució serà sotmesa a publicitat en el portal de transparència atès l’
establert a l’art. 11 de la Llei 19/14, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.
Tercer. Notificar la present resolució als membres de la corporació esmentats, i comunicar-ho a
l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de serveis interns, per al seu coneixement i als efectes de la seva
aplicació.
Quart. Donar compte al Ple de la present resolució.
7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE "NOMENAMENT DE TINENTS
D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL"
El Sr. Alcalde aquest Decret fa referència al nomenament de Tinents d’Alcalde i membres de la
Junta de Govern Local, i també a la distribució de les regidories entre els membres de l’equip
de govern.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, em sembla correcta la distribució de
les regidories entre l’equip de govern i crec que anirà millor per l’execució de les tasques.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, en quant a la distribució de les regidories
creiem que el regidor Sr. Espuny, ho farà molt bé.

Expedient: 4313840003-2020-0000458
Òrgan competent: Alcalde
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DECRET NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Fets
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació municipal
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el passat dia 3 de març de 2020,
va prendre coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Alfred Blanch Farnós, al càrrec d’
Alcalde i a la condició de Regidor de l’ Ajuntament de Santa Bàrbara.
En Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el dia 17 de març de 2020, es va
procedir a l’elecció del nou Alcalde del Consistori.
Per a una gestió més eficaç dels assumptes municipals, l’alcaldia pot delegar determinades
atribucions en la Junta de Govern Local i/o en els membres de la Junta de Govern Local, llevat
les establertes en els art. 21.3 i 71 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local.
La present corporació disposa de Junta de Govern Local.
Els tinents d’alcalde són un òrgan d’existència obligatòria en tots els ajuntaments d’acord amb
la normativa de règim local.
Correspon a l’alcaldia nomenar els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local i, d’
entre els membres d’aquesta, designar els tinents d’ alcalde.
Això sens perjudici de la possibilitat de conferir delegacions especials per a encàrrecs
específics, a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret

1. Legislació aplicable:

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
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c. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
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2. De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 LRBRL, i altra legislació concordant, és
facultat de l’Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies recollides en l’
apartat primer de l’article 21, en la junta de govern local, en els membres d’aquesta, i en
els municipis on aquesta no fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les
delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries
indelegables previstes al propi art. 21.3 LRBRL.
Altrament, l'art. 9.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic,
preveu que en cap cas serà objecte de delegació, entre d'altres:
La resolució de recursos en els òrgans administratius que han dictat els actes objecte de
recurs.
Les matèries que així es determinen per una norma amb rang de Llei.

3. D’acord amb l’article 43.3 ROF les delegacions genèriques es referiran a una o diverses
àrees o matèries determinades i podran estendre’s tant a la facultat de dirigir els serveis
corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers. Per la seva banda, l’article 56.2 TRLMRLC disposa
que l’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats
que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
4. La delegació d’atribucions sortirà efecte l’endemà de la data del Decret de delegació,
excepte que s’estableixi el contrari, sens perjudici de la seva preceptiva publicació en el butlletí
oficial de la província, d’acord amb l’ article 44.2 ROF en relació amb l’article 9.3 LRJSP.
5. A les delegacions els hi resultarà d’aplicació el règim general regulat ales articles 114 a 118
ROF.
6. L’art. 118 del ROF estableix que la delegació d’atribucions s’entén que és per un termini
indefinit, llevat que la resolució o acord de delegació disposi el contrari, o la temporalitat d’
aquesta deriva de la naturalesa pròpia de la delegació.
El caràcter indefinit de la delegació és justifica atès que la delegació es confereix per un òrgan i
no pel seu titulars.
7. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació indicaran expressament aquesta
circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan delegant, en aplicació de l’article 9.4
LRJSP.
8. D’acord amb l’article 23 LRBRL i, en el mateix sentit, l’article 54 TRLMRLC, la junta de
govern local s’integra per l’alcalde i un número de regidors no superior al terç del nombre legal
dels mateixos, nomenats i separats lliurement per l’alcaldia. Les competències de la junta de
govern local seran les que se li atribueixin per delegació de l’alcaldia i del ple de la corporació.
En tot cas, li correspon l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
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9. Així mateix, correspon a l’alcalde o president, mitjançant Decret, la fixació del dia i hora en
que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la junta de govern local, tal i com estableix l’
article 112.3 ROF.
10. De conformitat amb els articles 20.1 a) LRBRL i 48 TRLMRLC, els tinents d’ alcalde són un
òrgan necessari de l’ajuntament. L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca lliurement entre els
membres de la junta de govern local i quan no n’hi ha, d’entre els regidors, tal i com disposen
els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC.
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11. D’acord amb l’article 46.2 ROF el nombre de tinents d’alcalde no pot excedir del nombre de
membres de la junta de govern local.
12. Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents d’ alcalde es
donarà compte al ple en la primera sessió que celebri, es notificarà als designats i es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat a comptar de l’endemà
de la signatura de la Resolució de l’ alcaldia, excepte que en aquesta es disposi el contrari, tal i
com estableix l’ article 46.2 ROF.
13. D’acord amb l’art. 9 LTC, a l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’
Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure, entre d’
altres c) Les funcions que tenen atribuïdes l’ Administració i els organismes i entitats a què fa
referència la lletra a, amb indicació de l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Nomenar els membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament els regidors i
les regidores següents:

Sr. Manel Crespo Liñan
Sra. Laia Pla Coto
Sra. M. Elena Estarlich Arasa

Segon. Designar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, d’entre els membres de la Junta de
Govern Local, els regidors i les regidores següents:

Sr. Manel Crespo Liñan, primer tinent d’Alcalde
Sra. Laia Pla Coto, segona tinent d’Alcalde
Sra. M. Elena Estarlich Arasa, tercera tinent d’Alcalde

Tercer. Delegar la facultat de direcció i administració de les àrees i serveis municipals sobre les
matèries corresponents als següents Tinents d'Alcalde:

Sr. Manel Crespo Liñan: Governació, Promoció econòmica i Fires.
Sra. Laia Pla Coto: Festes, Joventut, Salut i Personal.
Sra. M. Elena Estarlich Arasa, Ensenyament, Medi Ambient i Participació ciutadana.
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Delegar la facultat de direcció i administració de les àrees i serveis municipals sobre les
matèries corresponents als següents Regidors i Regidores:
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Sra. Ana M. Panisello Arasa: Serveis Socials, Esports, Turisme i Noves tecnologies.
Sr. Agustí Espuny Fluixà: Serveis, Agricultura i Cultura.

Quart. Fixar com a dia per a dur a terme les Juntes de Govern Local, el primer i tercer dijous de
cada mes a les 18,00 hores, conforme al que s'estableix per l’acord del Ple d’organització de la
Corporació de data 27 de juny de 2019.
Cinquè. Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en
les matèries següents matèries:

1. Assistència permanent a l'Alcalde en exercici de les seves atribucions.
2. Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i plantilla aprovades pel
Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball. Aprovar el nomenament del personal.
3. L’aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
4. Les contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats
quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan
la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
5. L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com
l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
6. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
7. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i
reglaments de desenvolupament.
8. Atorgar les llicències i resta de competències que venien atribuïdes legalment a l'antiga
Comissió Permanent i que ara corresponen a aquesta Alcaldia.
9. La resta de competències que li atribueixin les lleis.

Disposar l'aplicabilitat del règim general de delegació de competències establert en el
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Així mateix les
delegacions atorgades mitjançant el present Decret podran ser revocades en qualsevol
moment sense cap altre requisit que l'emissió d'un Decret d’aquesta Alcaldia que serà
comunicat a la Junta de Govern Local i als seus membres i al Ple de la Corporació, en la
primera sessió en que sigui possible.
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El règim del seu funcionament i el d'adopció d'acords serà el previst en el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sisè. Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució resta
condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si en el termini de tres dies hàbils comptats
des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’
òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada.
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Setè. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
tauler d’anuncis, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de
la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.
Vuitè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.
Novè. Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1.
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE "APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019"
El Sr. Alcalde, dir-los que la liquidació del pressupost exercici 2019 a grans trets dir-los que el
pressupost de l’any 2019 respecte les despeses era 3.047.000,00 euros al que es van anar
afegint diverses modificacions de crèdit per un import d’1.090.000,00 euros, per tant, el
pressupost de l’exercici 2019 va ser de 4.138.223,00 euros del qual les obligacions
reconegudes són 3.459.000,00 euros.
En quant al capítol d’ingressos, desprès incorporar 1.090.000,00 euros, el pressupost d’
ingressos ha estat de 4.198.000,00 euros, els drets reconeguts són 3.160.000,00 euros ja que
encara que el pressupost estigui tancat continua viu i hi ha ingressos que s’aniran cobrant.
El resultat pressupostària ajustat ha estat de 573.316,72 euros i el romanent de tresoreria és de
964.830,27 euros (que és la diferència entre els drets reconeguts dels exercicis anteriors d’
ingressos i despeses).
El deute viu és del 0%, fa tres anys que no tenim deute i el període mig de pagament és de
23,18 dies, i llei estableix que ha de ser inferior a 30 dies.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, en quant a la liquidació del
pressupost em sembla bé que hagi aquest romanent de tresoreria i voldria que s’utilitzés per a
les diferents necessitats que hi hauran al municipi i que es destinessin no només a
infraestructures sinó a necessitats econòmiques i socials.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, respecte la liquidació del pressupost
pensem com la regidora del PSC, està molt bé que no tinguem deute, que tinguem romanent
positiu, però aquests diners han de revertir en la mesura del possible en ajudes socials i
econòmiques per pal·liar els problemes que la pandèmia hagi pogut provocar en la gent del
poble.
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El Sr. Alcalde, aquest és un tema que tractarem.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
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El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, comparteixo el que han dit les companyes
del PSC i del MAP respecte la liquidació del pressupost, més endavant en tornarem a parlar
perquè tenim una proposta, tenim dues coses principals al poble, una estructura i el tema del
COVID, aprofito per donar ànims a tota la gent que s’ha vist afectada, cada cop queda menys.
Intentar ser pràctic i aquests diners destinar-los a coses concretes.

Expedient: 4313840003-2020-0000460
Òrgan competent: Alcalde
DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019
FETS
1. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar a la
intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a formar i l’emissió dels
informes corresponents.
2. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del
pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
3. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
4.1. Pressupost de despeses:
Execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions pendents de
pagament
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:

3.047.560,00

Modificacions de despeses:

1.090.663,50

Pressupost definitiu de despeses:

4.138.223,50

Despeses autoritzades:

3.756.026,38

Despeses compromeses:

3.756.026,38

Obligacions reconegudes:

3.459.454,65

Despeses ordenades:

3.162.442,93

Pagaments realitzats:

3.162.442,93

Obligacions pendents de pagament:

297.011,72

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:

265.538,61
8,81
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Pagaments realitzats:

265.380,72

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

149,08

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

297.160,80

4.2. Pressupost d’ingressos:
Execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents de
cobrament:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:

3.107.470,00

Modificacions d’ingressos:

1.090.663,50

Pressupost definitiu d’ingressos:

4.198.133,50

Drets reconeguts:

3.195.617,61

Drets anul·lats:

34.540,09

Devolució d’ingressos:

133,03

Drets reconeguts nets:

3.160.944,49

Recaptació neta:

2.943.579,01

Drets pendents de cobrament:

217.365,48

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:

1.405.561,65

Baixes:

78.442,31

Recaptació:

407.036,27

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

920.083,07

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.137.448,55

4.3. Resultat pressupostari ajustat:
El resultat pressupostari ajustat.
DRETS

OBLIGACIONS

RECONEGUTS
NETS

RECONEGUDES
NETES

PRESSUPOSTARI

3.037.291,70

2.494.072,87

543.218,83

123.652,79

965.381,78

-841.728,99

3.160.944,49

3.459.454,65

-298.510,16

c. Actius financers

0,00

0,00

0,00

d. Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres
(a+b)

2. Total
(c+d)

operacions

financeres

AJUSTOS

RESULTAT
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I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I=1+2)

3.160.944,49

3.459.454,65

-298.510,16

AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a
despeses grals.

816.889,26

4. Desviacions de finançament
negatiu de l'exercici

58.850,04

5. Desviacions de finançament
positiu de l'exercici

3.912,42
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II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)
RESULTAT
AJUSTAT (I+II)

871.826,88

PRESSUPOSTARI

573.316,72

4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria per a despeses generals.

COMPONENTS

IMPORTS ANY 2019

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

IMPORTS ANY ANTERIOR
2018

987.835,15

1.057.484,79

1.148.493,67

1.419.212,45

(+) del pressupost corrent

217.365,48

492.128,24

(+) de pressupostos tancats

920.083,07

913.433,41

11.045,12

13.650,80

(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

396.615,06
297.011,72

265.354,98

149,08

183,63

99.454,26

93.940,30

4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats
d'aplicació definitiva

pendents

(+) pagaments efectuats
d'aplicació definitiva

pendents

359.478,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I II - III)

1.739.713,76

2.117.218,33

773.511,03

766.170,48

1.372,46

0,00

964.830,27

1.351.047,85

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0 i els creditors per
devolucions d'ingressos (compte 418) són de 1.134,53€. Per la qual cosa, el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 963.695,74€ d’acord amb el següent detall:
2019
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Romanent de tresoreria per a despeses generals

964.830,27

saldo compte 413

0,00

saldo compte 418

1.134,53

préstec plans d'ajust afectat

0,00

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat

963.695,74

4.5. Estalvi net
L’estalvi net es detalla a continuació:
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2019
+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets reconeguts nets

3.037.291,70

- Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per actuacions d'urbanització,
concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i altres)
- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig. reconegudes netes

0,00
2.493.439,08

+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)
- Anualitat teòrica

96.380,52
0,00

ESTALVI NET

640.233,14

4.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdits és de 678.768,85.
Els romanents d’incorporació obligatòria són aquells crèdits que han estat finançats amb
recursos afectats, aquest any no n’hi ha. Tampoc hi ha d’incorporació voluntària.
4.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté,
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses,
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i
la pressupostària.
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 342.083,36€
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers

3.160.944,49

Despeses no financeres

3.459.454,65

Dèficit no financer

-298.510,16

Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE

-61.176,99
17.566,06
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Interessos

0,00

Compte 418

37,73

Altres

37,73
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Ajustos de despeses
Compte 413

0,00

Adquis. Pagam. Aplaçat

0,00

Interessos

0,00

Lísings

0,00

Execució d'avals

0,00

Aportacions de capital

0,00

Ingressos ajustats

3.117.371,29

Despeses ajustades

3.459.454,65

Necessitat de finançament

-342.083,36

4.8. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb aquell que es
desprèn de la liquidació del 2019.
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l’entitat local no
compleix la Regla de la despesa amb un marge de 508.073,12€, segons el detall següent:

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)

Liquidació
exercici 2018

Liquidació
exercici 2019

3.028.977,27

3.459.454,65

0,00

0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals.

0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.

0,00

+/-Execució d'avals.

0,00

+Aportacions de capital.

0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.

0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost.

0,00

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions
público privades.

0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.

0,00

+/-Arrendament financer.

0,00

+Préstecs

0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres
Administracions Públiques

0,00

Altres

0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del
deute

3.028.977,27

3.459.454,65
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-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres
ens que integren la Corporació Local

0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea o d'altres Administracions públiques

391.194,12

242.378,23

Unió Europea

0,00

0,00

Estat

0,00

0,00

Comunitat Autònoma

54.294,72

56.583,58

Diputacions

292.183,69

78.393,01

Altres Administracions Públiques

44.715,71

107.401,64

- Transferències per fons dels sistemes de finançament

0,00

- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació

0,00

Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de referència

2.637.783,15
0,027
2.709.003,30

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la
recaptació (3)

0,00

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la
recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)

3.217.076,42

2.709.003,30

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

3.217.076,42
-508.073,12
21,96%

4.9. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
4.9.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’
administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és de 0%.
4.9.2. Període mig de pagament
El PMP anual és de 23,18 dies.
4.10. Informe de l’estat de les inversions financerament sostenibles
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4.11. Informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les
objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’
ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització
4.12. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de
caixa fixa

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 9171D45B007447D7986F067954A8C426 i data d'emissió 18/06/2020 a les 08:26:52

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d’
abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de
la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com
la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents
de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit
i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
6. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
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7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2
/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de
remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials,
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i
del límit del deute.
8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
9. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en superàvit, aquest es
destinarà a reduir el nivell d’endeutament net.
10. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions locals
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes
locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior
amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el
seu període mig de pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit
un cop deduïdes, si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions
financerament sostenibles amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’
exercici següent.
11. La disposició addicional setzena 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 estableix que anualment,
conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat local i es
publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica
de la inversió així com del seu grau d’execució.
12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la Informació
Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en matèria de gestió
pressupostària:
La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla
de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest
últim cas s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de
noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb
l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
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La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri,
segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril.

En conseqüència, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019.
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2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per
corregir el desequilibri.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
9. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE SALUBRITAT PÚBLICA MUNICIPAL EN EL
CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, en què es traduirà aquesta
delegació?, qui les durà terme?
El Sr. Alcalde, és tracta d’un calendari que el COPATE té en cada municipi del Montsià més o
menys ampli en funció de l’extensió del cas urbà, i un cop cada dos o tres mesos venen a fer el
tractament contra les rates, contra les paneroles (escarabitxes). En altres pobles també fan el
tractament contra la mosca negra, mosquits, sobretot als pobles del delta. És un tractament
que es ve fent des de fa anys, avui mateix la regidora de medi ambient, s’ha posat en contacte
amb el COPATE, ja que desprès de tantes pluges han aparegut colònies de paneroles i en els
propers dies vindran a fer un tractament.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, és un servei que té que externalitzat l’
Ajuntament, el té que fer el Consell Comarcal que disposa de tècnics especialitzats, només una
pregunta, quin cost té aquest servei? I si aquest cost cada any va variant, en funció de la
gestió, dels tractaments, etc.
El Sr. Alcalde, exactament no li puc dir però està al voltant dels 5.500,00 o 6.000,00 euros/any.
Ens envien una taula, cada poble en funció de les seves característiques té una tarifa.

Per unanimitat.

Fets
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L’article 25.2 j) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, aquest contempla una
competència genèrica en matèria de salubritat pública: “2. El Municipi exercirà en tot cas com
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
en les següents matèries: j) Protecció de la salubritat pública.”
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Es considera una plaga el conjunt d’éssers vius que, en un lloc determinat, per la seva
abundància o per les seves característiques poden causar molèsties, perjudicis, problemes
sanitaris o econòmics a les persones
És important controlar aquestes plagues urbanes per protegir la salut de les persones i per
mantenir la via pública i els edificis municipals d'ús públic sanejats i poder garantir-ne la
salubritat. Per tant, el control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per
a les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans.
Emparant-nos en aquesta previsió, els Ajuntaments es veurien possibilitats per a delegar les
competències en aquesta matèria a favor dels Consells Comarcals, i per tant, aplicar un
sistema similar al que es segueix en l’Àrea de residus analitzat a l’ apartat anterior i que s’
ajusta a la legalitat vigent.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara, com a gestor del risc per a la salut derivat d’ existències de les
poblacions d’insectes i rosegadors que poden risc per a la salut, ha de mantenir la salubritat en
els espais públics i en els edificis de titularitat municipal, i vetllar perquè en els espais de
titularitat privada no es desenvolupi cap plaga que pugui afectar la salubritat del lloc o crear
molèsties entre la ciutadania.
Així, l’Ajuntament de Santa Bàrbara en l’exercici de la competència de protecció de la salubritat
pública, ha de vetllar per la continuïtat d’aquest control i, tal com hem exposat, considera que la
gestió ha de ser realitzada per un mateix organisme de forma conjunta i efectiva.

Fonaments de dret
Article 10 de la Llei 26/2010 disposa que la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les
entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats
públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. L’ encàrrec de gestió
no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del
seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat pública que l’ha
fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s’
integri l’activitat material concreta objecte de l’encàrrec.
Article 25.1.c) del decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el tex refós de la llei de l’
organització comarcal de Catalunya, disposa que la comarca exerceix Les competències
que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació
corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2
/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
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Article 164.1 del DECRET 179/1995, DE 13 de juny, pel qual s'aprovació el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que l'establiment dels serveis
comarcal requereix la justificació de la implantació en els aspectes tècnics, jurídic i
econòmic, la qual s'ha de contenir en una memòria, llevat que al implantació figuri en el
programa d'actuació de la comarca. Així, el Programa d'Actuació Comarcal del Montsià
per al període 2018-2021, preveu la següent actuació:

SALUBRITAT PÚBLICA – PLANIFICACIÓ, GESTIÓ, TRACTAMENT I CONTROL
DE PLAGUES
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105

Situació del servei / activitat / EXISTENT
obra:
SERVEI:

X

ACTIVITAT:

OBRA:

Descripció:

Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies)
Servei de control de mosca negra i altres espècies
Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut
Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals

I. Objectius:
Oferir serveis que s’inclouen en l’àmbit competencial municipal des d’una perspectiva de servei global
d’àmbit territorial que fa possible la seva gestió i eficàcia

Destinataris:
Ajuntaments de la comarca del Montsià

Metodologia:
Delegació de competències en matèria de salubritat per part dels ajuntaments al Consell Comarcal
Encàrrec de gestió del Consell Comarcal al COPATE

Recursos humans:
Propis del COPATE
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Recursos financers:
Propis dels ajuntaments
Finançament altres administracions

Observacions i propostes de millora:
La prestació dels serveis pot comportar la necessitat d’executar alguna obra d’infrastructura
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Delegar al Consell Comarcal del Montsià la gestió de les competències, en el terme
municipal de Santa Bàrbara, dels següents serveis: Servei de control de les plagues de
mosquits (totes les tipologies) x Servei de control de mosca negra i altres espècies x Serveis de
control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut x Servei de
desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals
Segon. Atès que la delegació de competències comporta de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-les, l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell Comarcal del Montsià
signaran anualment un conveni regulació i de quantificació econòmica.
Tercer. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del
Montsià encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les
actuacions administratives necessàries per a la formalització de tots els contractes
administratius corresponents.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Montsià per tal que procedeixi a la seva
acceptació.

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

10. CONVENI PER AL FINANÇAMENT PÚBLIC DE PLACES EN EL SERVEI DE CENTRE DE
DIA - SOL·LICITUD PRÒRROGA PER A L'ANY 2021
El Sr. Alcalde, explica que cada any s’ha de renovar el conveni de les vuit places públiques que
tenim concedides al centre de dia. Dir-los també que hem fet la sol·licitud demanant més
places públiques, actualment tenim un promig de 22/23 usuaris, dependrà del departament d’
Afers Socials.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
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La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, aquesta sol·licitud de pròrroga s’
adreçarà a Sanitat o a Afers Socials?, perquè ara això ha canviat.
El Sr. Alcalde, aquest tema depèn del departament d’Afers Socials, Treball i Família, no del
departament de Salut.
La Sra. Secretària, una cosa és que el departament de Salut hagi assumits dels competències
de la gestió dels centre de dia pel tema del COVID-19 i una altre tema són els convenis que hi
ha signats amb els ajuntaments per la gestió de les places públiques.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, ens sembla bé, només fer incís en la
possibilitat d’ampliar el nombre de places, però si ja ens diu que hi estan a sobre ens sembla
perfecte a veure si podem aconseguir més places públiques que creiem que fan falta.
El Sr. Alcalde, en som conscients tot aspirant a tenir un major nombre de places, suposo que a
l’igual que la resta de pobles que tots aspirem a tenir més places públiques, però depèn del
departament i es distribueixen en base a una sèrie de criteris. Nosaltres insistirem.
La Sra. Garcia, els hi han contestat des del departament? Saben amb quins condicionants es
donen aquestes places?
El Sr. Alcalde, no, tan bon punt en tinguem resposta els informarem. No li sabria dir quins
criteris utilitzen, suposo que el número d’habitants, d’usuaris, si hi ha o no altres centres de dia
a prop, tot això deu influir.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, s’ha d’insistir, quan vam anar al centre de
dia vam veure que feien falta places, ho considerem molt positiu la pròrroga del conveni.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, és positiu per al poble, s’ha d’intentar
aconseguir més places públiques, sempre és complicat, els tràmits ja fa dies que estan en
marxa i esperem que algun dia ens arriben bones notícies.
La Sra. Franch, no he pogut acabar la meva intervenció i voldria dir que el tema de les
residències de la gent gran i dels centres de dia, a qui a Catalunya, canviarà radicalment a
partir de la crisi del COVID, ja veurem qui ho gestionarà i com es gestionarà, s’invertiran més
diners i es faran millor les coses, per tant, és un bon moment per pressionar i demanar més
places públiques, és el moment idoni.
El Sr. Alcalde, afortunadament en el centre de dia del poble no hem de lamentar cap baixa pel
COVID-19, i entenc que la problemàtica que s’ha creat al voltant de les residències de gent
gran portarà conseqüències, s’hauran de fer canvis i canvis a millor.
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Per unanimitat.

Fets
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Mitjançant Resolució d’assignació de places de 27 d’octubre de 2017 a les entitats
col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública
del Departament de Treball, Afers Socials i famílies, es va assignar a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara 8 places públiques per al Centre de dia de Santa Bàrbara.
En data 8 de gener de 2019 es va signar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Santa Bàrbara per a la
prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent al municipi de Santa Bàrbara.
El pacte cinquè del conveni esmentat estableix la vigència d’aquest i que pot ser prorrogat amb
pròrrogues expresses per anys successius. L’aplicació de l’article 49 en concordança amb la
disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
limita la possibilitat de prorrogar els convenis a 4 exercicis, per tant la darrera pròrroga permesa
del conveni, que va començar a tenir efectes en l’exercici 2019, finalitzarà el 31 de desembre
de 2023.
Que es voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a l’any 2021, entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent al
municipi de Santa Bàrbara.

Fonaments de dret
D’acord amb el que preveu l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en l’
aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les competències respectives,
mitjançant els instruments que estableixen la legislació general de règim jurídic i
procediment administratiu i la legislació de règim local. Així mateix, s’indica que aquesta
col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per conveni de fórmules de gestió
conjunta dels serveis.
Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de
Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, disposa que correspon al Departament
competent en serveis socials i a la Direcció General de Protecció Social (DGPS), d’acord
amb la normativa organitzativa vigent de la Generalitat, l’aplicació de la Llei esmentada.
Els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que
els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques
o particulars per a la realització d'actuacions d'interès per al municipi.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura de la
prorroga per a l’any 2021 del Conveni per al finançament públic de 8 places i per un total de
252 de dies a l’any que es presta el servei de centre de dia per a gent gran de Santa Bàrbara
que té una capacitat registral de 30 places amb número de registre al RESES S08998.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya.
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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

ALCALDIA
11. MODIFICACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
El Sr. Alcalde, és una conseqüència del nou equip de govern, tots els regidors en teniu una
còpia de la nova composició de les diferents comissions informatives.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, voldria preguntar si se’n recorda que
vam parlar de fer una comissió informativa sobre les subvencions a les entitats del municipi,
quan té pensat fer-la?
El Sr. Alcalde, hauríem de mirar a quina regidoria pertany, si a Alcaldia o encabir-ho a la
regidoria d’esport, respecte les entitats esportives, i les entitats culturals a la regidoria de
cultura. No li puc dir quan es farà, si que es va fer una reunió amb les entitats amb l’anterior
Alcalde al mes de febrer, més que res perquè s’havien de convocar les subvencions del 2020,
els terminis s’han allargat ja que s’han suspès el terminis administratius, no obstant la majoria
de les entitats ja han presentat la sol·licitud de subvenció i el que ara correspon és saber quina
subvenció correspon a cadascuna d’aquestes entitats d’acord amb les bases aprovades, que
no han sofert grans canvis de manera que cap entitat es veurà perjudicada o reduïda la seva
subvenció, en tot cas al contrari.
La Sra. Franch, m’ha respost parcialment la meva pregunta, com vostè ha suggerit penso que
la reunió seria bo fer-la per àrees i entitat per entitat.
El Sr. Alcalde, quan es faci una reunió informativa de les diferents àrees és una qüestió a tenir
en compte.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, en un Ple anterior l’hi vaig preguntar
al llavors Alcalde si s’havia fet alguna reunió amb les entitats i em va dir que si, i a mi em va
quedar clar que aquest tema ja estava parlat amb les entitat i que ja s’havia acordat. Ara si em
diu que es tornarà a fer i podrem assistir els regidors de l’oposició em sembla perfecte.
El Sr. Alcalde, tal com he dit al mes de febrer es va fer una reunió amb les entitats, vostè al Ple
anterior va preguntar com era que als representants del grups de l’oposició no se’ls havia
convocat a aquesta reunió? i el llavors Alcalde l’hi va donar les seves explicacions, per tant
respecte les subvencions d’enguany ja està fet, i el que he entès de la pregunta de la Sra.
Franch era que si es farien altres reunions. Aquella ja es va fer i com he dit va ser per donar
sortida a les subvencions del 2020, explicar les bases d’aquest any, que no són molt diferents
de les altres anys, però s’ha introduït el criteri de valorar la participació de les entitats al llarg de
l’any en els actes que es fan al poble, això què significa? doncs que aquella entitat que
participa molt es vegi més recompensada que aquella que pràcticament no participa en cap
acte, crec que és el punt més important que es va explicar en aquella reunió.
La Sra. Garcia, és a la reunió a la que hauríem hagut d’anar la resta de regidors. En quan a la
reestructuració de les comissions està molt bé que les feu però volem posar de manifest que no
es convoquen, jo mateixa només he anat a una comissió el meu company a anat a dues.
Demanar que entre tots intentem fer les coses ben fetes i que si hi ha temes importants que s’
han de debatre al Ple, primer que es faci la comissió informativa corresponent; l’equip de
govern gestiona, decideix i fa les coses però els membres de l’oposició ens assabentem de les
coses per les xarxes socials i això ni és ètic ni responsable de cara la població.
El Sr. Alcalde, la funció de les comissions informatives és donar a conèixer els temes
importants, rellevants, i no tenir que esperar al Ple que són cada dos mesos, les comissions
informatives són per a tractar els temes de manera prèvia per si s’ha de corregir o rectificar
alguna cosa o incloure alguna proposta i en la mesura del possible intentarem fer comissions
informatives, si no recordo malament crec que en el que va de mandat portem tres comissions
informatives i una que per problemes tècnics no es va poder fer, no se si són moltes o poques,
però comparades amb els mandats anteriors són moltes que no se’n feia cap, ara està clar que
sempre se’n poden fer més.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, creiem que en un any tres comissions més
una que no es va poder fer són molt poques. Quan els grups que formen l’equip de govern van
signar el pacte de govern van dir que hi hauria més transparència i resulta que ens veiem cada
dos mesos i venim al Ple sense saber moltes coses. Ara estem fent un Ple telemàtic i crec que
les comissions informatives també s’hi podrien fer, a més el nostre grup donarà l’assignació de l’
assistència a les comissions a una organització i si convé no cal cobrar-les, els que volem és
estar informats. Crec que aquest govern que havia de ser més transparent, i no dono tanta part
de culpa al grup de Junts com al d’Esquerra, que hauria de ser més incisiu en la transparència,
ja que, ells tenien la bandera de la transparència.
El Sr. Alcalde, és la seva opinió penso que som prou transparents i no amaguem res.
El Sr. Martí, no parlo de transparència opaca, no dic que ens amaguin res només dic que crec
que s’haurien de fer moltes més comissions informatives.
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El Sr. Alcalde, les comissions s’han de cobrar així es va acorda al Ple d’organització del mes de
juny de l’any passat, i el que cadascú faci amb aquest diners és cosa d’ell, i per fer una
comissió ha d’haver un contingut el que no farem serà fer una comissió per fer-la, sempre hi ha
coses però n’hi ha que s’han de tractar i d’altres que no.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, coincideixo amb els companys en que s’
han fet poques comissions informatives, m’hagués agradat poder-ne fer més, però com ja he
comentat diversos cops la primera que havia de ser la meva hi van haver problemes tècnics,
però com tots sabem aquella mateixa nit em vaig posar en contacte en vostès tres per informarlos, no digui que no Sr. Martí, l’hi vaig enviar un correu electrònic. Transparència si, tota la que
vulgui, no amaguem res, i si jo no l’hi dono vostès també la poden demanar però en gaire bé un
any que porten poques consultes he tingut de vostè com a regidor, sempre estic obert a parlar
en tothom, la regidora Sra. Garcia, l’hi pot dir que em va fer una pregunta sobre el pi-pi can i de
seguida l’hi vaig contestar, transparència màxima preguntin el que creguin convenient.
En quan a fer més comissions un cop passi el tema de la pandèmia intentaré fer una comissió
informativa sobre tot aquest tema per informar-los del que estem fet en el que respecta a les
meves regidories.
La Sra. Franch, votaré a favor perquè crec que es faran més comissions informatives i crec que
l’ha que s’hauria de fer és la de festes perquè no sabem si en farem o no i és la que ens corre
més pressa.
El Sr. Alcalde, la regidora de festes ens està escoltant i segur que pren nota de la seva petició.
La Sra. Garcia, votarem a favor ja que pensem que les comissions informatives són molt
importants i positives i ens creiem que tenen voluntat de fer-ne i que es facin les que pertoquen
a cada regidoria. Comentar-li Sr. Alcalde que, vostè ha dit que les comissions s’han de fer
respecte els temes importants, i avui es passa a l’aprovació la modificació de crèdit, que és un
tema important i s’hauria d’haver informat prèviament en comissió informativa.
El Sr. Alcalde, també hem de ser conscients de la situació en la que estem, avui estem
descobrint coses noves fent el Ple de forma telemàtica.
La Sra. Garcia, la comissió també s’hagués pogut fer de forma telemàtica.
El Sr. Alcalde, ja l’hi he dit que avui estem descobrint aquesta nova manera de treballar, fins fa
un mes ningú havia fet una reunió telemàtica ara s’han posat de moda i és una moda que
arriba per quedar-se, ja veurem.
El Sr. Martí, no fa falta que s’acabi la pandèmia per a fer comissions telemàtiques i em sumo a
la regidora del MAP, respecte la modificació de crèdit com també ho és la pandèmia que ara
estem vivint, per a poder fer una comissió informativa des de les diferents regidories que s’està
tractant el tema.

Per unanimitat.
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Fets
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació municipal
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
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El Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el passat 27 de juny de 2019, va
aprovar al creació i composició de les comissions informatives permanents i va definir els
membres de la comissió especial de comptes.
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el passat dia 3 de març de 2020,
va prendre coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Alfred Blanch Farnós, al càrrec d’
Alcalde i a la condició de Regidor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
En Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el dia 17 de març de 2020, es va
procedir la presa de possessió del nou regidor i a l’elecció del nou Alcalde del Consistori, la
qual cosa fa necessària la modificació de les comissions informatives permanents així com la
composició de les mateixes.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, la normativa de règim local permet constituir òrgans que tinguin per
objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del
ple, en aquells municipis en què la seva existència no és obligatòria.
Altrament, d’acord amb l’art. 20.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local, la
comissió especial de comptes existeix en tots els municipis, essent necessari determinar-ne la
seva composició.
L’organització de la present Corporació compta amb caràcter preceptiu de la següent
organització: Comissió especial de comptes.

Fonaments de dret
1. Legislació aplicable:

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
c. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

2. D’acord amb l’article 20 LRBRL, en relació amb l’article 60 TRLMRLC, els òrgans que tinguin
per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió
del ple existeixen: en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants en tots els
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municipis que siguin capital de comarca en la resta de municipis, quan així ho disposa el seu
ROM o així ho acordi el ple
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3. D’acord amb l’art. 20.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local, la comissió
especial de comptes existeix en tots els municipis la qual serà constituïda per membres dels
diferents grups polítics de la Corporació.
4. Les comissions informatives celebraran sessions ordinàries amb la periodicitat que acordi el
Ple en el moment de constituir-les, tal i com disposa l’article 134 ROF, el qual afegeix que les
sessions es celebraran en els dies i hores que estableixi l'Alcalde o President de la Corporació,
o el seu respectiu President, els qui podran així mateix, convocar sessions extraordinàries o
urgents d'aquestes.
5. D’acord amb l’article 60.5 TRLMRLC les comissions són integrades pels membres que
designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos
criteris de representativitat o proporcionalitat.
6. L’alcalde és el president nat de totes les comissions, sens perjudici de la possibilitat de
delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la pròpia
comissió, un cop efectuada la corresponent elecció per aquesta, tal i com determina l’article
125.c ROF. 7. D’acord amb l’article 38 ROF, en sessió extraordinària que haurà de convocar l’
alcalde/essa dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació, el ple
haurà de resoldre, entre d’altres, sobre la creació i composició de les comissions informatives.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar les comissions informatives de caràcter permanent següents:
1. Comissió Informativa de les àrees d’urbanisme, d’hisenda i mitjans de comunicació l
Funcions: deliberació dels assumptes a tractar.
Composició: Un representant de cada grup polític municipal
2. Comissió Informativa de les àrees de personal, festes, salut i joventut
Funcions: deliberació dels assumptes a tractar.
Composició: Un representant de cada grup polític municipal
3. Comissió Informativa de les àrees de serveis, agricultura i cultura
Funcions: deliberació dels assumptes a tractar.
Composició: Un representant de cada grup polític municipal

Segon. Requerir als diferents grups polítics municipals per tal que dirigeixin a l’alcaldia,
mitjançant el seu portaveu, escrit amb la designació concreta, si aquests han de variar, dels
membres que han de formar part de les comissions informatives, així com dels seus suplents si
és el cas.
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Tercer. Publicar al portal de transparència la composició i funcions de les comissions d’acord
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

12. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ LOCAL EN ÒRGANS
COL·LEGIATS I ALTRES ORGANISMES
Per unanimitat.

Fets
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació municipal
es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el passat 27 de juny de 2019, va
aprovar al creació i composició de les comissions informatives permanents i va definir els
membres de la comissió especial de comptes.
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el passat dia 3 de març de 2020,
va prendre coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Alfred Blanch Farnós, al càrrec d’
Alcalde i a la condició de Regidor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
En Ple de la Corporació en sessió extraordinària duta a terme el dia 17 de març de 2020, es va
procedir la presa de possessió del nou regidor i a l’elecció del nou Alcalde del Consistori, la
qual cosa fa necessària la modificació de les comissions informatives permanents així com la
composició de les mateixes.
En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que per acord de
ple, s’estableixi, entre d’altres, el nomenament de representants de la corporació en òrgans
col·legiats, que siguin competència del ple

Fonaments de dret
Legislació aplicable:
a.
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a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
d. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (LTC)

D’acord amb l’article 38 ROF, en sessió extraordinària que haurà de convocar l’alcalde/essa
dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació, el ple haurà d’adoptar,
entre d’altres, l’acord de nomenament de representants en la corporació en òrgans col·legiats,
que siguin competència del ple.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Designar com a representants de la corporació en els organismes i entitats als
següents membres:
1. Designar membre del Consell Escolar Municipal el Regidor:
Sr. Antonio Ollés Molías.

2. Designar com a membre dels Pous Vinzet, Pere Pau i Lligallo el Regidor Sr. Agustí Espuny
Fluixà.
3. Designar com a membre de la Taula del Sénia l’Alcalde Sr. Antonio Ollés Molías, com a
titular i el Sr. Agustí Espuny Fluixà com a suplent.
Segon. Notificar aquests acords a cadascuna de les persones designades i als organismes
esmentats.
Tercer. Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’ acord amb l’art. 9.1. de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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INTERVENCIÓ
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13. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2020 .EXPEDIENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I
SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA
El Sr. Alcalde, els 964.000,00 euros de romanent de tresoreria es proposa aprovar un
expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per import de 652.096,00 €, suplement
de crèdit per donar cabuda a les següents despeses
Guàrdies de cap de setmana de la brigada i per les tardes o nits en cas d’emergència 4.000,00
€
Megafonia camp de futbol 10.000,00 €
Manteniment de l’Escola de música 10.650,00 € per renovar la teulada cada cop que plou
tenim goteres i ja no sabem per on ens entra l’aigua, hem demanat subvenció.
Festes populars 8.000,00 €, que inclouen totes les festes menys festes majors, i sant
Gregori.
Socorrisme i salvament 2.000,00 € per allargar els primers dies de setembre.
Consorci Museu de les Terres de l’Ebre 1.500,00 €, per acabar de catalogar la col·lecció d’
història natural.
Remodelació del carrer de l’Aire - Fase 2, 35.000,00 €, per a fer la “costereta del mercat”, ja
que el c/ Pagesia és nou i l’Aire també i no quedaria en consonància.
Maquinària 5.000,00 €
Millores a la llar de jubilats 40.000,00 €, per millorar la instal·lació elèctrica i separar la
calefacció de la llar de jubilats i la llar d’infants.
Partides noves:
Personal laboral fix vigilant 12.500,00, que corresponen a mig any d’un nou vigilant.
Interessos de demora 1.400,00 €.
Ajuts al comerç i autònoms locals afectats pel COVID-19, 21.550,00 €
Adquisició de terrenys 50.000,00 €, hi ha possibilitat d’adquirir el solar del c/ Major, 9-11
Arranjament camins municipals, 49.000,00 €, tenim comunicació que la DT ens donarà
subvenció.
Nau polivalent, bàsica amb prou capacitat per a dur a terme diferents festes, fira i pràctica de l’
esport, és una actuació plurianual 184.000,00 € i acabar-la al 2021.
Reprendre les obres de remodelació de l’edifici de l’Ajuntament, també és plurianual
169.723,00 €, el primer que s’haurà de fer seran els tancaments, portes, finestres i façanes.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, tot el tema de les infraestructures em
sembla bé, els felicitem per la idea de gastar-se els diners adequant la llar de jubilats, ja era
hora que es diferenciessin la calefacció i la llum. També seria bo que respecte la fira de l’oli,
que veig que hi tenen un interès elevat, es pensés en fer descomptes als comerços que hi
participen, perquè facilitaria la participació de més gent.
Una pregunta respecte la guàrdia dels treballadors que estan en rotatiu, quin import té una
guàrdia per dia, en brut?.
El Sr. Alcalde, no és per dia, és per cap de setmana, el treballador que entra en la roda de les
guàrdies a final de més té un plus de 150,00 € bruts.
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La Sra. Franch, res més dir que semblen bé totes les partides i que es nota que s’ho han
treballat.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el tema de la partida per al vigilant, ja
sabem que el nostre grup va presentar una moció per tal que s’estudiés la necessitats que
teníem al poble de vigilància, el regidor Sr. Crespo ens va dir que es faria per veure si era
viable o no, voldríem saber si aquest estudi realment s’ha fet o no?, si ens el poden deixar per
veure’l?, si s’ha valorat?, s’ha fet alguna cosa d’això?
Un altre tema, els ajuts al comerç del poble, ens poden especificar què són aquests ajuts?.
El Sr. Alcalde, no l’hi puc dir perquè estem preparant les bases, n’hi haurà de directes i
indirectes és un tema que l’està treballant el regidor de promoció econòmica Sr. Crespo, s’està
mirant com ho podem fer per ajudar a aquell que realment ho necessita, mirar qui ho ha patit
més, per cert encara no s’ha acabat el confinament i per tant les conseqüències encara podrien
ser més grans, la idea és ajudar a aquell que més ho necessita.
La Sra. Garcia, el tema de la nau polivalent, pensem que potser si que sigui necessària, però
és necessari fer-ho enguany?, aquest any és una mica delicat, la gent necessitarà moltes
ajudes econòmiques i socials i potser aquests diners es podrien distribuir d’una altra manera,
és la nostra opinió, vostès ho gestionen de la millor manera possible, és l’únic punt que no
veiem que sigui necessari fer-lo aquest any i que es pot deixar per més endavant.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, s’han fet bé les coses veient el romanent
que tenim, però ens tornem a plantejar si realment fa falta fer una auditoria. La construcció de
la nau el nostre grup ho veu perfecte, preguntar-los on s’ubicarà?. I les millores a la llar de
jubilats també feien molta falta, quan nosaltres vam estar parlant amb ells ens ho van
comentar. I respecte la partida habilitada per al vigilant municipal ja en parlarem al punt
següent.
El Sr. Alcalde, respecte la ubicació de la nau polivalent encara no està pressa la decisió de
forma definitiva, però estem valorant la possibilitat d’ubicar-la entre el camp de terra o la zona
de la plaça de bous, mirarem el lloc més adequat evidentment ha de ser en terrenys municipals.
El Sr. Martí, la construcció d’aquest pavelló el nostre grup ho portàvem al nostre programa
lectoral i ho vam estudiar, econòmicament no, però si vam estudiar el lloc més adient i per
nosaltres és el camp de terra, és una zona on hi aparcament, al estar apartada del nucli urbà
no hi haurien queixes veïnals, però vostès ja estudiaran la zona on creguin més convenient i ja
en parlarem, però la nostra proposta és aquesta.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, en relació a la modificació de crèdit com l’
hem treballat hi estem d’acord, evidentment hi ha coses que ens agraden més i altres no tant, s’
ha consensuat entre tot l’equip de govern.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2020 a les 21:06:29 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2020 a les 22:59:28

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 9171D45B007447D7986F067954A8C426 i data d'emissió 18/06/2020 a les 08:26:52

Contestar a la regidora Sra. Franch, del PSC, en relació a la possibilitat d’establir descomptes
als participants en la fira de l’oli, actualment ja se’n estant fent i de cara l’any vinent s’intentarà
fer-ne una de més gran i a més a més, tenint en compte que en l’edició passada va fer molt mal
temps i alguns expositors no van poder exposar durant tots els dies de la fira, la idea és fer una
compensació sobre els danys que van patir en quant a la poca afluència de públic com a
conseqüència del mal temps. Tenim temps i en parlarem en comissió i així poder agafar idees
de tots els grups municipals.
Respecte del tema de l’estudi sobre el vigilant, que plantejava la regidora Sra. Garcia dir-li que,
hem fet un estudi comparatiu amb altres municipis semblants al nostre, ja l’hi vaig comentar en
un altre Ple que econòmicament era inviable, un cos de policia local, suposava un cost d’uns
600.000,00 o 700.000,00 euros anuals, per això hem optat per incrementar la plantilla de
vigilants en un més de manera que amb dos vigilants tindrem 14 hores cobertes i la resta amb
el Mossos d’Esquadra, que en definitiva és la nostra policia, que últimament han fets moltes
intervencions policials al municipi.
També preguntaven en relació als ajuts als comerciant del municipi, en un principi els
21.550,00 euros es van pressupostar en un principi però la crisi sanitària a anat a més i per
tant, haurem d’incrementar aquesta partida per a fer front a les diferents ajudes, quins tipus d’
ajudes?, no seran lineals sinó que estem preparant unes bases i quan es pugui tornar a una
petita normalitat, ja podrem demanar als comerciants i autònoms que ens presentin
documentació. Intentarem donar les màximes ajudes possibles, però hem de tenir en compte
que som un ajuntament petit, un municipi amb uns 400 autònoms, no tots demanaran ajuda,
perquè alguns ham pogut continuar treballant, no obstant, segurament haurem d’incrementar la
partida per poder ajudar el teixit comercial que és molt important en el nostre poble i així ajudarlos en aquests moments tan complicats.
En quant a la pregunta de per què aquest any la construcció de la nau polivalent, doncs perquè
ja fa temps que s’està demanant i tots els grup municipals ho demanàvem, per a poder fer
algunes festes, alguns actes, que s’han hagut d’anul·lar per una tronada i si tenim aquesta nau
es podran fer. Aquest any crec que és l’adequat ja que tenim un bon romanent i s’ha de fer
servir per a coses bones per al poble i considero que serà una cosa bona per a tots, a més si
no recordo malament tots ho portàvem en el programa electoral.
I per finalitzar, respecte la pregunta del regidor Sr. Martí, de per què és necessari fer una
auditoria, dir-li que el nostre grup ho portava en el programa electoral, no es farà una auditoria
pròpiament dita però serà alguna cosa semblant, actualment els treballs estan paralitzats ja que
l’auditor com a conseqüència del COVID ha parat l’activitat, però ha parlat amb intervenció de l’
ajuntament i el tema està en marxa. Ja ho veiem que està tot bé, però l’equip de govern
anterior estarà tranquil i quedarà reflectit que comencem amb uns números sanejats i a més el
poble també tindrà la certesa que tot està correcte.
El Sr. Alcalde, hem treballat la modificació de crèdit, estem convençuts que és bona per al
municipi, que cobreix una sèrie de coses que quan es va fer el pressupost al desembre de l’any
passat, no hi havia disponibilitat i les teníem pendents i ara és el moment d’incorporar-les,
mentrestant han sorgit coses noves a les quals intentem donar resposta, han de pensar
que molt probablement aquesta no serà la única modificació de crèdit que es farà al llarg de l’
any, perquè hi ha coses que s’haurien de fer i no es fan, com per exemple les Jornades
Culturals, la nostra intenció és traslladar-les a la tardor, però ja veurem com es podrà fer, la
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festa de sant Gregori que s’havia de fer d’aquí uns dies no es podrà fer, la festa de sant Joan ja
es veurà, i les festes majors també estan a l’aire, de manera que segons com vagin les coses
ens trobarem amb partides importants del pressupost que no s’hagin utilitzat i les haurem d’
utilitzar per altres coses, com ajudar a gent del poble i fer una mica més de labor social.
La Sra. Franch, per exemple amb la partida de festes majors que són 165.000,00 € a veure que
fem amb aquests diners?, votaré a favor.
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La Sra. Garcia, he entès bé que a la futura nau polivalent s’hi podran acollir algun tipus d’
esport?
El Sr. Alcalde, si, fer fires, festes i també esports.
La Sra. Garcia, llavors només fer una petita puntualització, tenim el pavelló esportiu i penso que
no s’està utilitzant al màxim de les seves possibilitats. Ja està bé que fem una nau polivalent
per a festes, fires i altres actes, però el pavelló esportiu s’hauria d’utilitzar més.
El Sr. Alcalde, actualment el pavelló està en mans d’una concessionària, que està intentant fer
tot el que pot i el teixit esportiu del municipi és el que és.
La Sra. Garcia, el nostre grup s’abstindrà en la votació, bàsicament pel tema de la construcció
de la nau, pensem que són molts diners i ara no és el moment i, aquests diners es poden
destinar a altres ajudes econòmiques i socials per a la població.
El Sr. Martí, el nostre grup votarà a favor i encara més sabent que es podran destinar partides
per ajudes socials.
El Sr. Crespo, coincideixo amb el regidor Sr. Martí en el sentit que partides que no es puguin
executar es puguin passar a ajudes socials.
El Sr. Alcalde, no deixarem d’ajudar a ningú, ara s’ha habilitat una primer partida de 21.550,00
€, però no descartem que més endavant no es pugui incrementar per donar ajuts a aquell que
ho necessiti.

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
1. L’alcaldia a proposat de tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 1
/2020, atès que hi ha unes despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la
seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent.
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se
fins el proper exercici, així com encarregar a intervenció l’emissió dels informes corresponents.
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Fonaments de dret
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici
següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
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2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’
expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent,
sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al
pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter
finalista.
4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors
ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% dels
recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les
operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que l’
operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que
tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de
naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des
de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini
esmentat.
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix que l’
aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten com a
regla general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’
altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos,
entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
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10. L’article 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 pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al
Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter
independent.
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11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un
pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la
seva procedència.
13. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
14. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost
correspon al Ple per majoria simple.
15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldreles. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 1/2020 per al pressupost del
present exercici, per import de 652.096,00€, d’acord amb el següent detall:

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplic.Pressup.

Descripció

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit definitiu

920-1300009

PERSONAL LABORAL FIX: VIGILANT

0,00

12.500,00

12.500,00

920-3520000

INTERESSOS DE DEMORA

0,00

1.400,00

1.400,00

439-4790004

AJUTS AL COMERÇ I AUTÒNOMS

0,00

21.550,00

21.550,00

151-6000005

ADQUISICIÓ DE TERRENYS

0,00

50.000,00

50.000,00

454-6190004

ARRANJAMENTS CAMINS MUNICIPALS

0,00

49.000,00

49.000,00

337-6220007

TREBALLS ADESENTAMENT DE L'ANTIGA
ESTACIÓ DE TREN

0,00

25.000,00

25.000,00

4311-6220007

NAU POLIVALENT FIRES I FESTES

0,00

184.000,00

184.000,00
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920-6320007

REMODELACIÓ AJUNTAMENT

0,00

169.723,00

169.723,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
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Aplic.Pressup.

Descripció

920-1300006

PERSONAL LABORAL FIX: BRIGADA

920-1310005

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit definitiu

57.624,00

4.000,00

61.624,00

PERSONAL LABORAL: BRIGADA

169.988,00

12.000,00

181.988,00

920-1600000

SEGURETAT SOCIAL PERSONAL

152.000,00

10.773,00

162.773,00

342-2120007

MANTENIMENT INSTAL. ESPORTIVES

35.000,00

10.000,00

45.000,00

326-2120009

MANTENIMENT ESCOLA DE MÚSICA

25.000,00

10.650,00

35.650,00

338-2269904

FESTES POPULARS

13.000,00

8.000,00

21.000,00

340-2279903

SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME

27.500,00

2.000,00

29.500,00

333-4670001

CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE
D'EBRE

10.000,00

1.500,00

11.500,00

1532-6190017

REMODELACIÓ C/AIRE FASE 2

290.000,00

35.000,00

325.000,00

150-6230000

MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNIQUES I
UTILLATGE

5.000,00

5.000,00

10.000,00

337-6320010

MILLORES LLAR DE JUBILATS

67.000,00

40.000,00

107.000,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
3. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.

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

PERSONAL
14. APROVACIÓ COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
BÀRBARA, ARQUITECTE TÈCNIC, PER A L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT
PRIVADA
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, la compatibilitat és per fer treballs per
a la gent del poble?
El Sr. Alcalde, no, és per a poder treballar en un altre despatx professional.
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La Sra. Franch, és que no seria ètic que redactés projectes per a la gent del poble, quan ell
mateix fa els informes de les llicències municipals, legal no se si és, però ètic no.
El Sr. Alcalde, entenc el que vol dir, però és per poder treballar en un despatx o en un altre
ajuntament.
La Sra. Secretària, si miren la proposta posa que se li concedeix la compatibilitat d’una activitat
privada d’arquitecte tècnic per altres empreses, en un màxim de 10 hores setmanals, fora de la
jornada de treball i de l’horari laboral habitual, sense que aquesta activitat res tingui a veure
amb les funcions que desenvolupa en l’Ajuntament de Santa Bàrbara. De manera que pot
redactar un projecte tècnic per construir un edifici en un municipi diferent del de Santa Bàrbara,
i així consta a l’informe de secretaria i a la proposta que es presenta al Ple per a la seva
aprovació.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, si es troba dins la legalitat vigent res
a dir.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, quan parlem del tècnic municipal sobre les
paraules i ens sembla correcte.

Per unanimitat.

Fets
En data 12 de febrer de 2020, amb registre d’entrada número 422, el Sr. Víctor Moreso Franch,
treballador de l’Ajuntament de Santa Bàrbara com arquitecte tècnic, sol·licita conciliar el lloc de
treball pel qual està contractat amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb el desenvolupament d’
una activitat privada d’arquitecte tècnic per altres empreses.
En la mateixa instància, el Sr. Moreso Franch especifica que aquesta segona activitat privada
es desenvoluparia en un màxim de 10 hores setmanals, fora de la jornada de treball i de l’horari
laboral habitual i que aquesta activitat res té a veure amb les funcions que desenvolupa en l’
Ajuntament de Santa Bàrbara.
En data 22 d’abril de 2020, s’ha emès per la Secretària accidental informe jurídic.
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Fonaments de dret
En base el que disposa l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i l’article 54.1.s) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, correspon al Ple declarar les
incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Declarar la compatibilitat del Sr. Víctor Moreso Franch, treballador de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara com a arquitecte tècnic amb el desenvolupament d’una activitat privada d’
arquitecte tècnic per altres empreses, en un màxim de 10 hores setmanals, fora de la jornada
de treball i de l’horari laboral habitual, sense que aquesta activitat res tingui a veure amb les
funcions que desenvolupa en l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
SEGON. Determinar que la declaració de compatibilitat per a l’exercici privat de la segona
activitat a desenvolupar-se en el sector privat, detallada a l’acord primer, queda subjecta al
compliment de les següents limitacions i condicions:
No podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de
caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats
o particulars que es relacionen directament amb les que desenvolupi en el departament,
organisme o entitat on estigui destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats
particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzen per si mateix
directament els interessats.
No podrà desenvolupar activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars, en els
assumptes en que estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’
intervenir per raó del lloc públic. S’inclou en especial en aquesta incompatibilitat les
activitats professionals prestades a persones a que s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc públic.
No podrà pertànyer a Consells d’Administració u òrgans rectors d’empreses o entitats
privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada amb les
que gestioni el departament, organisme o entitat en que presti els seus serveis el
personal afectat.
No podrà desenvolupar, per si mateix o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en
empreses o societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o
aval del sector públic, qualsevol que sigui la configuració jurídica d’aquella.
No podrà tenir una participació superior al 10% en el capital de les empreses o societats
a que es refereix l’apartat anterior.
Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i l’horari
de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi del lloc de
treball en el sector públic.
No percebre complements específics constituïts pel factor d’incompatibilitat,
exclusivament o concepte equiparable ex art. 14 L 21/1987, de 26 de novembre, o

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2020 a les 21:06:29 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 17/06/2020 a les 22:59:28

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 9171D45B007447D7986F067954A8C426 i data d'emissió 18/06/2020 a les 08:26:52

percebre complements específics constituïts pel factor d’incompatibilitat si no superen el
30% de la retribució bàsica, exclosa l’antiguitat, de conformitat amb la interpretació
sistemàtica i conjunt del disposat a l’art. 16.4 L 53/1984, de 26 de desembre, i l’article 14
L 21/1987, de 26 de novembre.
D’acord amb l’article 11 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del Personal al Servei de
les Administracions Públiques i l’article 11.6 del Reial Decret 598/1985 sobre
Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat
Social i de les Entitats, Organismes i Empreses dependents, no podrà realitzar activitats
les quals estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control del
Departament, Organisme, Entitat o Empresa a la que estiguin destinats o adscrits.
Sense perjudici de l’establert a l’article 12.1 L21/1987, en cap cas la suma de les
jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada podrà superar la jornada
ordinària de l’administració incrementada en un 50%.

TERCER. Realitzar la inscripció de la resolució de compatibilitat per desenvolupar aquesta
activitat privada en el registre de personal corresponent.
QUART. Qualsevol canvi en les condicions en que s’autoritza aquesta segona activitat a l’
interessat, deixarà automàticament sense efecte l’acord de Ple de declaració de compatibilitat.
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a l’interessat, al Departament de personal, al
Departament de Secretaria i a la Intervenció municipal.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

15. MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE PERSONAL PER LA CREACIÓ D'UNA PLAÇA DE
VIGILANT/GUARDIA MUNICIPAL
El Sr. Alcalde, aquest punt enllaça amb la modificació de crèdit, hem modificat la partida del
sou del vigilant perquè es proposa la creació d’una nova plaça a la plantilla del personal, són
uns tràmit administratius que s’han de fer no es pot modificar la plantilla de la forma que vols s’
han de complir uns tràmits.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, em sembla correcte és una llarga
reivindicació, sobretot del MAP s’ha treballat molt per a poder-ho aconseguir.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, és una cosa positiva per al poble, hi
estem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
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El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, saber si aquest nou vigilant tindrà la
mateixa categoria que l’actual, i com està el tema de dotar-los d’autoritat?, com estan les bases
que es preparen?
El Sr. Alcalde, les bases les està preparant la Sra. Secretària. Penso que ha de tenir la mateixa
categoria, però la Sra. Secretària ens pot informar.
La Sra. Secretària, la plaça que es crea està a la categoria professional que l’hi correspon igual
que l’actual vigilant, tindrà autoritat per sancionar d’acord amb la legislació que regula el cos de
vigilància, d’acord amb la Llei de policies locals i a les bases de selecció es detallarà quines
seran les seves funcions. Aquestes bases de selecció les estic preparant i tan bon punt estiguin
enllestides les passaré a l’equip de govern per al seu estudi.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, és un tema que el porto treballant des de
que formo part de l’equip de govern a més com a Esquerra Republicana fa quatre anys que ho
estem reclamant, teníem molt clar que havien de reivindicar la figura del segon vigilant, per
tenir una vigilància i fer respectar les normes. Com ha dit la Sra. Secretària s’estan preparant
les bases de selecció, també estem esperant que Base ens faci arribar el model d’ordenança
sancionadora, però ens ha agafat el COVID-19 pel mig, per a que el vigilant pugui sancionar a
la gent que incompleixi les normes, de manera que suposarà uns ingressos per l’ajuntament,
poc a poc anirem implantant-ho.

Per unanimitat.

Fets
En data de 23 d’abril de 2020 es va emetre per la Secretària-Interventora acctal., de la
Corporació informe en el que es justificava la necessitat i conveniència de dur a terme la
modificació de la plantilla consistent en la creació d’una nova plaça per la millora dels serveis
existents que no admeten demora en l’exercici següent, per la qual cosa es considera
necessari modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. Tot això d’acord amb l’
establert a l’art. 126.2 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Per Decret de l’Alcaldia de data 23 d’abril de 2020 es va iniciar expedient per modificar la
plantilla de personal d’aquest Ajuntament.
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En data 24 d’abril de 2020, per manament de l’Alcaldia, es va emetre, per SecretariaIntervenció, informe sobre la despesa que, si escau, implica l’aprovació de la modificació de la
plantilla, en el sentit següent:
S’informa favorablement l’aprovació de la plantilla de personal, com sigui que per a la
modificació de la plantilla proposada existeix disponibilitat de consignacions destinades a
places vacants que no es pretenen proveir durant l’exercici.
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Fonaments de dret
Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de
Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
L’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
L’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

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 superar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de
pressupostos generals d’aplicació.
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.
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.
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Si amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost, que comprendrà com a Annex la Plantilla de
personal, fora necessària la modificació d’aquesta Plantilla, el procediment per a l’aprovació de
la nova Plantilla de Personal serà el mateix que per a l’aprovació del Pressupost.
Si aquesta modificació de la Plantilla de Personal afectés als crèdits consignats, haurà de
modificar-se conjuntament el Pressupost, en cas contrari, no serà necessari.
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El procediment per dur a terme la modificació de la plantilla és el següent:
L’aprovació de la modificació de la plantilla municipal, haurà de ser prèviament
informada per Intervenció, i haurà de ser aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple.
Aprovada inicialment la modificació de la plantilla, s’exposarà al públic, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. L’aprovació es considerarà
definitiva si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari,
el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
A la vista de les al·legacions presentades i informades aquestes, si escau, el Ple de la
Corporació aprovarà definitivament la modificació de la plantilla, d’acord amb l’article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Aprovada la modificació de la plantilla, es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, dins del termini de trenta
dies, sense perjudici de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de transparència.
La competència per aprovar la plantilla de la Corporació és del Ple de la Corporació, tal i com
es desprèn de l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’art. 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei
dels ens locals estableix que la modificació de la plantilla no requereix la publicació de tota la
plantilla sinó únicament de l’abast concret de la modificació esmentada.
L’art. 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern estableix que l’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha
de fer pública la informació relativa a: (...) d) la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim
retributiu

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal d’aquesta Corporació
consistent en la creació d’una nova plaça per la millora dels serveis que no admeten demora en
l’exercici següent, per la qual cosa es considera necessari modificar la plantilla de personal d’
aquest Ajuntament. Tot això d’acord amb l’establert a l’art. 126.2 Reial decret legislatiu 781
/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els interessats podran
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examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.
Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà aprovat
definitivament aquest acord d’aprovació inicial.

Règim de recursos:
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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 DELS GRUPS MUNICIPALS
16. MOCIÓ QUE PRESENAT EL GRUP MUNICPAL SOCIALIESTA PER DEMAANR LA
REDUCCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRERIES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI
ECONÒMICA DE LA COVID-19
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, aquesta reducció del 25% segons els
càlculs que hem fet equivaldrien a 71.250,00 euros.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, la proposta del PSC ens sembla bé
és important per al poble perquè una mica d’aire els hi donarà i estem totalment a favor,
intentar pal·liar els efectes de la pandèmia i això és una manera d’ajudar-los.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, estem a favor de la proposta, però ha
moltes més coses, es podria modificar l’IBI, la taxa de les terrasses, ... crec que com a regidors
de l’Ajuntament hauríem de donar exemple i fer alguna aportació o deixar de cobrar els
honoraris i dedicar-los a alguna entitat. Se que això es pot fer a nivell particular, el nostre grup
així ho farà, no és partidisme, crec que hauríem de fer un gest com a regidors, no només votant
aquestes mocions sinó també fent aportacions.
El Sr. Alcalde, crec que aquestes propostes les hauria de fer al punt de precs i preguntes, ara
estem votant una moció no hauríem de mesclar.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, tot el que sigui ajudar al poble està bé,
però la moció no la veiem adient ja que fer un 25% de rebaixa lineal no ens sembla correcta, ja
que, qui ha patit i està patint més aquesta crisi sanitària han estat els comerços i els autònoms,
també deuen haver persones que han patit un ERTO, són casos puntuals que a través de
serveis socials es podem gestionar, però repeteixo fer una rebaixa lineal no s’ha de fer, els
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servei de recollida d’escombreries ha funcionat com sempre i inclús s’ha generat més brossa a l’
estar la gent a casa. Ajudes a comerços i autònoms tal com he dit es faran a traves de les
ajudes que donarà l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde, votarem en contra, reconec que la intenció és bona però fer una rebaixa en el
rebut d’escombreries quan aquest rebut es paga al mes d’agost, no crec que cap persona
afectada per un ERTO, o un comerç o un autònom dir-li ara al mes d’abril tranquil que a l’agost
et rebaixarem un 25% en rebut d’escombreries l’hi soluciones cap problema. A més tal com
vostè ha dit la recaptació total és de 71.000,00 euros, de manera que la reducció d’ingressos
seria bastant considerable, tenint en compte que per aquest any 2020 el rebut s’ha rebaixat un
5% i ja vam dir que si es podia per a l’any vinent es reduiria un altre 5%. Pensem que els ajuts
s’ha de fer d’una altra manera i no de forma lineal, ja que hi haurà gent que no ho necessitarà i
qui ho necessiti d’aquí al mes d’agost si té problemes per subsistir abans d’això haurà d’anar a
serveis socials i demanar altres ajudes.
No obstant, l’hi agraeixo la proposta, sabem que la intenció és bona.
La Sra. Franch, entenc el que està dient, són maneres diferents de veure les coses, penso que
l’ajut si que ha de ser lineal perquè cada habitant del poble paga els seus impostos, no podem
mirant rendes, no podem fer una discriminació positiva perquè tos som habitants del poble i
considero que s’ha de premiar a tothom, considero que tothom ha estat víctima del COVID-19
de forma directa o indirecta, està clar que 25,00 euros no et treuen de cap apuro, en petits
gests es van fent les coses i a banda té un simbolisme, tots hem estat afectats, cada persona
compta, cada vot compta és així de simple.
El Sr. Alcalde, em sorprèn bastant escoltar aquestes paraules en boca d’una persona socialista
i progressista com és vostè, ja que, fer un descompte lineal per a tothom igual tant al més ric
com al més pobre del poble, si això s’apliqués igual amb les beques el tema de la distribució de
la riquesa que el partit socialista ha estat un dels màxims defensors, quedaria totalment
abandonat.
La Sra. Franch, no hi estic d’acord el partit socialista, aplica lleis lineals i descomptes lineals a
nivell de país, no té res a veure amb la ideologia, aquí estem parlant del poble de 3 mil i escacs
habitants i considero que hem de tenir a tots els habitants del poble en consideració.
El Sr. Alcalde, en consideració els hi tenim a tots, però ajudar igual als que ho necessiten que
als que no ho necessiten no l’hi veig el sentit.
La Sra. Franch, el que no ho necessita proporciona una riquesa al que si que ho necessita, els
autònoms són una font de riquesa, donen feina a molta gent i també se’ls ha de premiar
encara que no hagin sofert la crisi del COVID-19, això no se si és molt socialista o no però és
de sentit comú.
El Sr. Alcalde, i així per què ha posat el 25%? Haver posat el 50% hi hauria estat millor.
La Sra. Franch, perquè ha volgut ser prudent, se que les arques de l’ajuntament no són
fantàstiques, i estem parlant d’una situació excepcional.
El Sr. Crespo, ja vam aplicar una reducció lineal del 5% a tots rics i pobres i ara s’ha d’ajudar
als que estan patint directament, no la malaltia sinó econòmicament que és del que estem
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parlant. Hi ha gent que han mantingut la feina i no han tingut disminució d’ingressos i per tant,
no els hi cal l’ajuda i per això com a membre d’Esquerra Republicana prefereixo que les ajudes
vagin a la gent que realment ho necessita. És cert que un vot és un vot i igual dient el que estic
dient en perdo algun però ara no hem de pensar amb els vots sinó en el que la gent del poble
necessita.
La Sra. Franch, el vot era un simbolisme si donem importància a totes les persones quan venen
eleccions també les hem de premiar quan ho podem fer, en aquest poble han passat moltes
coses amb el tema de la llum, en el tema dels aiguats, ara amb el COVID-19, no costa res fer
un acte simbòlic per a tothom, perquè tota la gent compta, els rics ja paguen els seus impostos
quan fan la declaració de la renda, ja és justa la distribució de la riquesa, ja paguen els que
més tenen. Ara és un moment excepcional en un poble petit i crec que no és difícil.

Amb els vots en contra dels quatre membres de JUNTSXSB, dos en contra d'ERC, dos a favor
del PP, dos a favor del MAP i un a favor del PSC.
MOCIÓ
QUE
PRESENTA
EL
GRUP
MUNICIPAL
SOCIALISTA
DE
L'AJUNTAMENT
DE SANTA
BÁRBARA
PER DEMANAR
LA REDUCCIÓ DE
LA
TAXA
D'ESCOMBRARIES COM
A
CONSEQUENCIA
DE
LA
CRISI
ECONÓMICA DE LA COVID 19.
La crisi de la COVID-19 no solament afecta la salut de les persones sinó que
també esta afectant a tota l'activitat económica del nostre poble. Tots els
treballadors
per compte d'altri se'n ressentiran en les seves butxaques
a
conseqüéncia de la pérdua de l'activitat económica de les empreses en les quals
treballen, perqué molts d'ells estan afectats per un ERTO.
Així mateix, amb tota seguretat, el sector més afectat sera el deis treballadors autónoms.
Un sector molt important al nostre poble i que en molts casos no pot obrir els seus
comer9os,
a
conseqüéncia de les mesures de confinament i que,
per
tant,
no
utilitzara
durant aquest
període
el
servei
de
recollida
d'escombraries. Un període estimat de tres mesos des que es va iniciar el confinament
fins que no comen9aran a recuperar la seva activitat económica.
Entenem que el nostre ajuntament ha d'estar al costat de la gent quan s'ho
passa malament económicament i una bona mesura que esta a l'abast deis recursos
económics del
nostre ajuntament seria que aquest any 2020 es rebaixi
l'import de la taxa d'escombraries a totes les llars, comer9os i empreses del nostre
poble.
Per aquest motiu demanem:
Que l'Ajuntament de Santa Barbara apliqui una reducció del 25% de l'import de la
taxa d'escombraries a totes les llars, comer9os i empreses del municipi, com a mesura per
pal·liar económicament la baixa de les rendes familiars.

17. MAP PRESENTA A L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA UNA BATERIA DE
PROPOSTES PER AJUDAR AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ I COMERÇ LOCAL A
ENCARAR LA RECUPERACIÓ DESPRÉS DE LA CRISI DEL COVID-19
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el nostre grup s’ha centrat en el tema
del comerç i restauració, ja que, pensem que són els que ara estan patint la crisi sanitària, són
una sèrie de mesures que pensem que els podrien ajudar molt a aquests sectors.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
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La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, totalment d’acord amb la moció i
voldria que per part de l’ajuntament, si és que no ho estan fent, s’assessorés als comerços i als
bars sobretot que són els que ho tenen més complicat que ningú per a complir les mesures que
els han imposat per a poder obrir al públic.
El Sr. Alcalde, l’hi puc avançar que l’AODL de l’ajuntament ja està treballant-hi i dona suport a
qui ho necessita pel tema de les ajudes.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, són coses concretes i factibles de manera
que hi donarem suport.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, en aquestes mesures que ens presenta
el MAP, tal com a dit el Sr. Alcalde l’AODL de l’ajuntament fa un mes que hi està treballant, a
tots els comerços del poble se’ls ha passat el resum de totes les ajudes de l’Estat, de la
Generalitat, de manera que tant els comerciants com els autònoms en aquest sentit estan
informats, però si tenen algun dubte es poden adreçar a l’Smartcentre. A més hem fet un grup
de comerciants del poble, del qual formo part, per si tenen algun dubte poder-los-ho resoldre el
més ràpid possible.
Respecte el pagament de rebuts ja sabem que BASE ha ajornat el pagament dels impostos de l’
exercici 2020. En relació a les ajudes tal com he dit abans ham pressupostat 21.550,00 euros
però els haurem d’ampliar ja que s’està allargant més del que ningú preveia. El tema d’
ampliació de terrasses tenim un problema, hi ha bars que no hi ha cap problema per a que
ampliïn la terrassa perquè hi ha espai i en altres s’haurà d’estudiar com fer-ho. Les dates de les
diferents festes, cada regidoria ho decidirà quan sigui el moment; el que si que els hi puc dir és
que he demanat que si alguna festa no es pot fer que els diners passin a la regidoria de
promoció econòmica per poder ajudar a qui ho necessiti.
Per últim comentar que els tècnics de l’Smartcentre avui han començat a tramitar ajudes que s’
han esgotat en sis hores.
El Sr. Alcalde, estem preparant les bases per donar els ajuts, com he dit abans, de manera que
el nostre grup de Junts ens abstindrem, no perquè estem en contra, estem a favor que s’
estudiïn diferents vies per ajudar la gent perjudicada però el segon punt de condonació del
rebut de l’aigua, dir-los que SOREA seguint les indicacions de l’ACA rebaixarà el 50% del
cànon de l’aigua, que aproximadament representa el 50% de l’import de la factura. El tema de
les terrasses ho ha explicat molt bé el regidor Sr. Crespo s’haurà d’estudiar cas per cas, i
respecte dels dos últims punts si no es poden fer festes o no es poden traslladar a unes altres
dates, aquests romanents seguint el que demana el regidor de promoció econòmica,
intentarem fer transferències entre partides per poder donar més ajuts. La intenció d’aquest
equip de govern és intentar no deixar a ningú al darrera, evitar que ningú no pugui aixecar el
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cap després d’aquesta crisi, i si el poble a més de les ajudes que puguin arribar de l’Estat, de la
Generalitat, de la Diputació, del Consell comarcal, podem posar el nostre granet de sorra ho
farem.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, un incís l’equip de govern van
publicar a les xarxes unes ajudes econòmiques a nivell de la població, això és així?
El Sr. Alcalde, si, és va fer la primera setmana bàsicament era l’ajornament d’impostos que es
fa a través de BASE, que s’han traslladat a finals d’agost els que es pagaven entre abril i maig,
l’impost de vehicles. També es retornaran les taxes del serveis que no s’estan prestant com la
llar d’infants, les taxes d’escombreries dels mesos en que els comerços estiguin tancats, a més
d’estar treballant en un segon paquet de mesures.
La Sra. Garcia, però aquestes mesures són propostes del nostre ajuntament o són propostes
que venen de les altres administracions?
El Sr. Alcalde, la recaptació que fa BASE són impostos que rep l’ajuntament, són impostos de l’
ajuntament gestionats per BASE.
La Sra. Garcia, però de moment vostès no han publicat cap mesura ni econòmica ni social, a
nivell del poble. Perquè el que m’està dient és a nivell de tots els ajuntaments no només de l’
ajuntament de Santa Bàrbara.
El Sr. Alcalde, si ha mirat les xarxes socials pràcticament tots els ajuntaments han anunciat
aquests tipus de mesures.
La Sra. Garcia, si però són mesures a nivell d’administració general.
El Sr. Alcalde, alguns ajuntaments han anat més ràpids però ara s’estan començant a preparar
un altre tipus de mesures més elaborades que aquelles primeres, preparar unes bases per a
poder ajudar a aquells més perjudicats. Tindrem en compte les seves propostes.

Amb els vots favorables dels dos membres del PP, dos del MAP, un del PSC, quatre
abstencions de JUNTSXSB i dues abstencions d'ERC.
Moviment Alternatiu Planer (MAP) ha presentat a l’Ajuntament de Santa Bàrbara una proposta
d’actuacions per aplicar a l’àmbit local, per tal d’activar el sector de la restauració i el comerç
local una vegada es puguin tornar a obrir els locals, després d aixecar-se el confinament que
es va decretar a mitjans del passat mes de Març per fer front a l’emergència sanitària
provocada per la pandèmia del coronavirus.
MAP, presenta aquestes propostes per ajudar les i els empresaris d’aquets sectors perquè
suposen una part del PIB local important i van haver de tancar portes en declarar-se l’estat d’
alarma pel COVID -19. A més, és probable que un cop es reprengui l’activitat, s’haurà de
treballar amb restriccions i un poble com Santa Bàrbara on el comerç i la restauració és un dels
motors econòmics, han de rebre el màxim suport per part de l’Ajuntament.
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Les mesures proposades són:
-Estudiar la condonació o rebaixa de la part proporcional d’impostos o taxes com de l’Impost de
Béns Immobles (IBI) i les taxes d’escombraries i terrasses.
-Estudiar la condonació o rebaixa del rebut de l’aigua dels dies de tancament de l’activitat.
-Flexibilització de la normativa de terrasses per poder disposar de més lloc l l’exterior i
compensar, així, les probables restriccions que s’imposaran a l’interior dels locals un cop
aixecat el confinament.
-Buscar noves dades i mantenir la celebració dels esdeveniments que s’hagin ajornat per l’
actual situació si les autoritats sanitàries ho permeten. Per tant celebrar-les de manera
extraordinària en altres dates durant aquest any si sanitàriament és possible, ja que són actes
que generen activitat econòmica en benefici de la restauració i el comerç de la població.
-En cas que no sigui possible establir unes noves dates de celebració d’algun dels
esdeveniments ajornats, destinar els recursos econòmics que hi estaven assignats a crear una
línia d’ajudes directes als autònoms i les petites i mitjanes empreses de la població.
PRECS I PREGUNTES
18. INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, una pregunta d’infraestructures, al
carrer del costat on visc jo, al carrer Ribera d’Ebre hi ha unes voreres que estan en molt mal
estat, el meu prec és que s’haurien d’arreglar ja que la gent és una zona en que hi passeja
bastant inclús va haver-hi una caiguda.
El Sr. Alcalde, en som sabedors que una persona gran va caure, és la vorera que dóna als
camps, la dels habitatges estan arreglades però aquesta encara no, està inclòs a la llista de
feines de la brigada, tan bon punt sigui possible s’arreglarà.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Garcia.
El Sr. Garcia, representant del grup municipal del MAP, una pregunta per al regidor de camins,
sobre les vores dels camins si són competència de la brigada netejar-les o cada propietari se
les ha de netejar?
El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor Sr. Espuny.
El Sr. Espuny, regidor d’agricultora, els altres anys el que es feia era tirar herbicida, però
aquesta any ha plogut molt i estan plenes d’herbes, donat en la situació que estem la brigada
ha estat en part confinada i no hem tingut la brigada al complet de fet encara no la tenim, és
una prioritat actuar sobre els camins, segurament com l’herba és massa alta s’haurà de segar i
després fer el manteniment tirant herbicida.
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El Sr. Garcia, una pregunta per a vostè Sr. Alcalde, en el seu dia el nostre grup va presentar
una moció que no es va incloure a l’ordre del dia, sobre la possibilitat de canviar el moneder de
les botes d’ensulfatar, i ens van dir que això ja s’estava fent, però a hores d’ara, que és el
temps d’ensulfatar, encarar no s’ha canviat i de vegades no funciona, com està el tema?
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El Sr. Alcalde, de vegades no funciona, no per culpa de l’aparell sinó perquè la gent es dedica
a tirar objectes per veure si es pot estalviar l’euro que val la fitxa, per tant, si no es fes això
funcionaria correctament, dit això, per evitar tot això van decidir que es poses un sistema de
moneder amb targeta, està demanat però l’empresa que l’ha de subministrar està en un ERTO,
tan aviat aquesta empresa retorni a l’activitat es col·locarà, però no l’hi puc dir quan, espero
que el més aviat possible.
El Sr. Garcia, respecte d’arranjament de camins, se que no és el moment perquè ha plogut molt
i n’hi ha molts de fets malbé, però demanar que quan s’arreglen els camins no es fes com la
última vegada que es van arreglar emplenant els sots amb terra, que es mirés d’arreglar bé,
perquè ja sabem que de moment bé però quan plou la terra no dura.
El Sr. Alcalde, tots sabem que hem patit l’huracà Glòria i dos episodis de pluges molt fortes tan
fortes que vam estar a punt de tenir una barrancada i ens va anar pels pèls, tot això es tradueix
en que poble cap amunt, que és on més mal fa l’aigua, durant tres episodis els mateixos
camins han estat perjudicats n’hi ha un que el vam reparar va venir una barrancada se’l va
tornar a endur i el van tenir que tornar a reparar per segona vegada i se’l va tornar a endur, la
situació és molt complicada. Penso que els últims camins que s’han reparar s’han fet bé,
podríem trobar alguna excepció, algun reguerall però en principi han aguantat prou bé, els que
no s’han reparat, per exemple l’hi puc dir el camí del Molí de Vallés que enllaça amb el camí del
camp de tir, si no passa res la setmana vinent es repararà de manera que aquest camí de 2,8
km i en els punts on travessa l’aigua que són uns cinc allí faran unes aigüeres amb formigó per
a que l’aigua passi i no arrossegui l’asfalt.
El Sr. Garcia, jo del que l’hi parlo és de camins en mal estat d’abans dels temporals que al
ploure la terra en que es van arreglar se’n va anar, demanar que quan s’arreglin que es faci de
la millor manera possible.
El Sr. Alcalde, els 49.000,00 € que acabem d’aprovar són per reforçar aquest tipus d’actuacions
que s’afegeixen als 30.000,00 € que teníem en un principi, amb aquests diners penso que es
podran arreglar en condicions, si fa falta fer esculleres de pedra es faran i als lloc que faci falta
formigó es posarà.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, representant del grup municipal del PP, una pregunta per la regidora d’
ensenyament, sabem que tots els xiquets estan a casa i que estudien des de casa, i voldríem
saber si tots tenen els recursos?, si s’ha fet alguna cosa respecte els que no tenen recursos, i
com està funcionant l’escola de música si està tancada o no?
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Estarlich.
La Sra. Estarlich, regidora d’ensenyament, el departament d’ensenyament s’ha posat en
contacte amb l’escola Jaume Balmes, es va veure que hi havia dinou famílies que necessitaven
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ordinador i connexió a internet a més d’uns quants que tenien ordinador però necessitaven
connexió a internet, ahir van anar buscar els ordinadors i es repartiran a les famílies a més, qui
ho necessiti també se’ls facilitarà la connexió a internet.
L’escola de música està tancada però es continua treballant de forma telemàtica, donant
classes de trompeta i clarinet.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
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El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, continuant amb el que deia abans, crec
que els regidors hauríem de ser exemplars i fer una gest respecte als nostres honoraris, aquí
ho deixo i abans del proper Ple en podem parlar entre tots.
En relació al nou cartipàs, ja hem dit que el veiem bé, però el que no veiem bé és que no es fes
el Ple extraordinari d’organització, ens hem passat amb contacte amb el SAM de la Diputació,
sabem que els assessora i vostès van decidir no fer-lo, em sobta perquè Junts, Convergència
en el seu dia ha governat amb majoria absoluta i ara no, i estic segur que al grup d’Esquerra si
hagués estat a l’oposició l’hi hagués agradat que s’hagués fet el Ple, que per a mi és dels més
importants explicant el nou cartipàs al poble, per tant, no entenem com és que no es va fer
aquest Ple i parlar d’aquesta transparència que es vol donar, telemàticament s’hagués pogut
fer. Estan en un govern de coalició i l’oposició hem de controlar aquest govern però des de dins
també hauria d’autocontrolar.
El Sr. Alcalde, ja l’hi vaig explicar que la nostra intenció era fer una Ple extraordinari d’
organització i fer la nova distribució de les regidories, la Sra. Secretària va estar en contacte
amb la Diputació i ens van aconsellar, en un mes han passat moltes coses, que no es fes si nó
havia cap tema urgent que no pogués esperar, ni presencialment ni telemàticament, després tot
a anat evolucionant, des de Localret es va posar a disposició una plataforma per fer
videoconferències per a qui no volgués fer servir una plataforma comercial, poc a poc s’han
anat fen reunions telemàtiques i tots ens hem anat acostumant i a mitjans d’abril l’haguéssim
pogut fer però vam preferir esperar a fer el Ple ordinari a finals de mes, ja que els temes
urgents ja s’havien aprovat per decret, no ha hagut cap intenció d’amagar res.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, recolzo el que acaba de dir el Sr.
Alcalde, des de secretaria es van fer les consultes a la Diputació, ara estem tenint problemes
de connexió, i ens van aconsellar esperar.
El Sr. Martí, al principi era el mateix que ara, l’internet era el mateix i el programa també,
només l’hi dit Sr. Crespo, vostè ara està a l’equip de govern i igual d’aquí tres anys no hi està, i
estic segur que no l’hi hagués agradat que no es fes aquest Ple.
El Sr. Crespo, crec que la Secretària de l’Ajuntament és la que ens ho pot explicar millor.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Secretària.
La Sra. Secretària, un parell de puntualitzacions, Ple d’organització no se’n havia de fer, el Ple
d’organització es va fer el dia 27 de juny de 2019, ara l’únic que s’havia de fer era donar
compte dels dos Decrets de l’Alcaldia dels quals se’n ha donat compte a l’inici de la sessió, que
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són el de nomenament de Tinents d’Alcalde i membres de la Junta de Govern i el de la
retribució del nou equip de govern. La Junta de Govern està constituïda, els Tinents d’Alcalde
estan nomenats, el Ple està construït, la forma del seu funcionament, la seva periodicitat, igual
que la de la Junta de Govern Local i de les comissions informatives, tot això està constituït des
del dia 27 de juny de 2019. Si s’hagués fet un Ple extraordinari hauria estat per donar compte d’
aquest dos Decrets de l’Alcaldia, per això preguntat a la Diputació i seguint les directrius del
SAM se’ns va dir que fer un Ple amb les circumstàncies d’aquell moment, en que potser que
internet fos igual que ara, però la seguretat jurídica no era la mateixa que ara per a poder fer
aquest Ple, si von heu adonat en l’encapçalament de la convocatòria d’aquest Ple en els fets i
en els fonaments de dret, no té res a veure amb els altres Plens tot això ni estava consensuat
ni aprovat, i el SAM el que volia garantir era que un Ple telemàtic com el que estem fent avui,
no es pugues impugnar, i repeteixo el Ple només s’hagués fet per donar compte de dos Decrets
d’Alcaldia, els quals em consta que tan el regidor Sr. Crespo com el Sr. Alcalde els van
informar de la composició de la Junta de Govern Local i de les comissions informatives, a més
saben vostès perfectament que el meu despatx està sempre obert per a vostès, els Decrets de l’
Alcaldia es poden venir a veure tots els dies de la setmana, és cert que des del moment en que
estem en l’estat d’alarma treballem per torns i de forma telemàtica, però vostès em diuen quan
volen venir a consultar-ho i ja estaré a la seva disposició, hi ha transparència i no hi ha opacitat.
Només vull que quedi constància que Ple d’organització no se’n havia de fer, només s’havia de
donar compte de dos Decrets de l’Alcaldia.
El Sr. Martí, ha quedat clar que s’hagués pogut fer un Ple per donar compte d’aquest dos
Decrets de l’Alcaldia.
La Sra. Secretària, preguntat al SAM, perquè el nostre cas va ser un cas molt excepcional ja
que en el moment de declarar l’estat d’alarma el nostre Consistori estava en una situació molt
diferent a la que estaven la resta de municipis, perquè s’havien de prendre decisions que
volíem que fossin les que tocava amb la cobertura jurídica, es va demanar assessorament ja
que som un ajuntament petit i tenim l’assessorament jurídic de la Diputació i ens hem de refiar
del seu assessorament, ens diuen que no ens aconsellen fer el Ple perquè no tenim les
garanties jurídiques que aquest Ple telemàtic sigui vàlid, l’equip de govern va decidir el que era
més convenient per al municipi i repeteixo en tot moment vostès van estar informats i el
Decrets estan a la seva disposició.
El Sr. Martí, em vaig posar amb contacte amb el Vicepresident de la Diputació de Tarragona i
amb la persona que porta el tema del SAM, i em va dir és que ells assessoraven i era l’Alcalde
qui decidia fer el Ple o no. Només volia dir que aquest Ple s’hauria hagut de fer i que
actualment a l’equip de govern hi ha dos partit i un d’ells estant a l’oposició segurament també
ho haguera volgut.
El cartipàs ha variat molt i les hores de dedicació també.
Un prec al regidor Sr. Espuny, en primer lloc felicitar-ho, crec que és una persona molt vàlida i
que treballarà bé per al poble, se que vostè abans de ser regidor oficialment es va preocupar
pel tema de la brigada, si sabia que havia de ser regidor l’hi valorem positivament, som un
poble i potser hem de deixar de banda les ideologies, preguntar-li com serà el funcionament de
la brigada amb vostè?
El Sr. Alcalde sembla que hem perdut la connexió amb el regidor Sr. Agustí, quan el recuperem
l’hi contestarà la pregunta.
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El Sr. Martí, una pregunta per la regidora de festes la Sra. Pla, vostè sap que jo estic molt
involucrat amb el tema dels bous, en relació a la festa de sant Gregori, el nostre grup ho
portava al programa electoral, aquest any se l’hi donava un toc molt bo a la festa, ha estat una
llàstima que no es pugui fer i el tema de les festes majors és un tema complicat perquè no
sabem com anirà tot, llavors voldria saber si han parlat del pavelló multiesportiu, posar-nos a la
seva disposició per si la podem ajudar en el tema taurí, per si s’aplacen les festes i es poden
fer en un altre moment de l’any estarem a la seva disposició per al que faci falta.
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El Sr. Alcalde, hem recuperat la connexió amb el regidor Sr. Espuny, l’hi cedeixo la paraula per
a que contesti la pregunta del regidor Sr. Martí.
El Sr. Agustí, regidor de serveis, l’organització de la brigada ha variat una mica, no de forma
excessiva, tots els matins vaig al magatzem municipal i es distribueix la feina hi ha una llista de
feines programades, totes aquestes feines s’han anat ajornant pel tema del COVID- 19, ara s’
estan fent urgències, una parella de treballadors fa feines per dins el cas urbà i una parella que
és dedica a les coses més importants, també un dels treballadors, no diria com a cap de
brigada però si com a de confiança, Vladimir, l’hi passo les feines i ell les distribueix.
El Sr. Martí, una qüestió Sr. Crespo, vostè ha comentat que respecte del COVID-19 se’ns va
trucar, a mi també?
El Sr. Crespo, regidor de Governació, vaig trucar a la regidora Sra. Garcia del MAP, no l’ha vaig
localitzar i vaig parlar amb el regidor Sr. Garcia també del MAP, i a vostè crec que l’hi va trucar
la regidora Sra. Pla, cadascú dels regidors de l’equip de govern vam parlar amb els regidors de
l’oposició al principi de la declaració de estat d’alarma.
El Sr. Alcalde ens vam posar en contacte amb tots vostès el dia abans de la declaració de estat
d’alarma, el 12 de març de 2020, perquè havien de decidir que fèiem amb l’escola, si es
tancava o no.
El Sr. Martí, vostè Sr. Crespo ha dit que està en el xat del grup de comerciants, també s’han
posat en contacte amb nosaltres, voldríem saber que és el que ha treballat amb ells?, quina
problemàtica ha hagut?, si ens ho pot explicar?
El Sr. Crespo, si els comerciants el dia 14 de març de 2020 em van demanar si podia entrar al
grup per explicar-los com anava el tema del tancament, tothom tenia molts dubtes, els hi vaig
explicar el que ens havia arribat des de Protecció civil, vaig ser-hi dos dies i després els hi vaig
dir que en sortiria perquè es sentissin lliures d’expressar-se, la persona que gestiona el xat es
posa en contacte amb mi si tenen algun dubte. Fa una setmana que hem van demanar de
tornar a entrar al grup ja que tornaven a haver dubtes respecte el desconfinament i així estem,
fent-me preguntes i intentar donar resposta a la seves inquietuds, si és un tema de
subvencions l’hi trasllado a l’AODL i si es troba alguna cosa d’interès general s’informa al xat,
és intentar assessorar a tots els diferents sectors que tenim al poble.
El Sr. Martí, s’ha fet alguna denúncia?, en té constància?
El Sr. Crespo, tinc constància que els Mossos d’Esquadra s’han personat en algun establiment
de restauració a alguns els han fet advertiments i a d’altres els han denunciat, perquè eren
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reincidents. També s’ha denunciat a persones que feien cas omís al confinament, per exemple
una furgoneta amb nou persones a dintre sense cap mena de protecció.
El Sr. Martí, com està el tema de al gestió dels cotxes abandonats?
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El Sr. Crespo, ho gestionàvem a través del Consell Comarcal del Montsià, teníem un conveni
amb ells i ells tenien un conveni amb un servei de grua que ha vençut i l’estant renovant.
Truquem al Mossos d’Esquadra aquests posen l’enganxina i els propietaris dels vehicles els
mouen de manera que hem de tornar a començar el tràmit administratiu. Com sembla ser que
el tema del conveni amb el Consell Comarcal del Montsià va per llarg, estem iniciant un
expedient de retirada de vehicles.
El Sr. Martí, per acabar, vostè i jo hem parlat molt sobre l’auditoria de comptes de l’ajuntament,
jo l’animo a que no la faci i els diners que val fer-la es destinen a la gent que ho pugui
necessitar.
El Sr. Crespo, no es farà una auditoria, em va dir el gestor com es deia però no ho recordo, i s’
està fent i quan estigui feta ja es publicarà.
El Sr. Martí, és una llàstima perquè són uns diners que s’haurien pogut invertir en el tema del
COVID-19.
El Sr. Crespo, és una proposta del nostre grup municipal i crec que quan ens comprometem en
una cosa aquesta s’ha de fer.
El Sr. Alcalde, fem arribat al final donar les gràcies a tots els assistent a aquest Ple de dues
hores i trenta-vuit minuts, penso que hem batut tots els records al menys dels últims nou anys,
a més per primer cop ha estat un Ple telemàtic.
I volia comentar que avui dia 30 d’abril es jubila un treballador de l’Ajuntament, Ramon
Castellà, que estava al càrrec de les instal·lacions esportives, portava setze anys treballant pel
poble, l’hi hem fet un petit comiat i l’hi donem les gràcies per la feina que ha fet al llarg d’
aquests anys i que pugui gaudir d’una llarga i merescuda jubilació.
En altres circumstàncies els desitjaria que passessin un bon pont de l’1 de maig però em
sembla que serà molt semblant a les set setmanes anterior, cadascú a casa seva i sembla ser
que el dia quatre de maig la cosa pot millorar una mica però de moment continuarem confinats.
A Santa Bàrbara hem fet les coses bé, les estem fent bé, no hem tingut casos rellevants, els
que vàrem tenir al principi de la pandèmia, desprès les coses han estat estabilitzades, senyal
que hem fet les coses bé, animar-los a seguir així a veure si superem aquesta situació.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Olles Molías
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