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Identificació de la sessió
Sessió: PLE ORDINARI 25/06/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 25 de juny de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 20:50
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
SECRETARIA
1. PLE ORDINARI 30/04/2020
Votació:
Per unanimitat.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 41 AL NÚM. 60
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. 41 al núm. 60 de 2020, amb
un total de 20.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 30/07/2020 a les 08:36:07 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 30/07/2020 a les 12:11:49

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

24
2020d'abril À r e a
Convocatòria de 'PLE ORDINARI 30/04/2020'
0000041 d e
Secretaria
2020
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28
2020d'abril À r e a
2020/02 Expedient sancionador - Brossa via urbana
0000042 d e
Secretaria
2020
29
2020d'abril À r e a
Aprovació de nòmines d'abril de 2020
0000043 d e
intervenció
2020
4 de
2020maig
0000044 d e
2020

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 07/05/2020'

11 de
2020maig À r e a
Comanda compra agregada EPI's plantejada per l’Excma. Diputació
0000045 d e
Secretaria
2020
11 de
2020maig À r e a
0000046 d e
tresoreria
2020

Aprovació de les relacions de transferències bancàries número 12/2020 i 13/2020

18 de
2020maig À r e a
Convocatòria de 'Junta de Govern Local 21/04/2020'
0000047 d e
Secretaria
2020
21 de
Resolució d’Alcaldia en què s’atorga conformitat i autorització a la comissió de
2020maig À r e a
serveis al lloc de treball de Secretari-Interventor a l’Ajuntament de Chiva
0000048 d e
Secretaria
(València), sol·licitada per Alfonso Cuesta Aguado.
2020
21 de
2020maig À r e a
0000049 d e
Secretaria
2020

Resolució d’Alcaldia en què s’atorga conformitat i autorització a la comissió de
serveis al lloc de treball de Secretari-Interventor, així com l’autorització per
acumular l'ajuntament d’Higueruelas (València), sol·licitada per Alfonso Cuesta
Aguado.

21 de
Resolució d’Alcaldia en què s’atorga conformitat i autorització a la comissió de
2020maig À r e a
serveis al lloc de treball de Secretari-Interventor per l’autorització per acumular l’
0000050 d e
Secretaria
ajuntament de La Yesa (València) i, sol·licitada per Alfonso Cuesta Aguado.
2020
26 de
2020maig À r e a
Aprovació de les bases de les proves de selecció per cobrir la plaça de conserge
0000051 d e
Secretaria de les pisicines municipals
2020
28 de
2020maig À r e a
Aprovació de nòmines de maig de 2020 i altres despeses
0000052 d e
intervenció
2020

2020-

28 de
maig À r e a
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0000053 d e
2020

Secretaria RECONEIXEMENT DE TRIENNIS - TOMÀS CID, MONTSE

28 de
2020maig À r e a
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS - PLA FRANCO, F. BENDUEL
0000054 d e
Secretaria
2020
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1 de
2020juny
Àrea
Convocatòria de 'Junta de Govern Local 04/06/2020'
0000055 d e
Secretaria
2020
5 de
2020juny
Àrea
Resolució d'aprovació del Pla de Contingència de l'Ajuntament per a un retorn
0000056 d e
Secretaria segur a la feina presencial - COVID-19
2020
9 de
2020juny
Àrea
Aprovació provisional de la xifra oficial de població a 01/01/2020
0000057 d e
Secretaria
2020
10 de
2020juny
Àrea
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 16/2020.
0000058 d e
intervenció
2020
10 de
Aprovació llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en l’oposició convocada
2020juny
Àrea
per a cobrir una plaça de conserge per a les piscines municipals durant la
0000059 d e
Secretaria
temporada d’estiu
2020
16 de
2020juny
0000060 d e
2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/06/2020'

ALCALDIA
3. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS PER AJUSTAR LA DELIMITACIÓ
DEL SECTOR URBANITZABLE DR-3, EXCLOENT L’ILLA DELIMITADA PEL CARRER
LLIBERTAT, CARRER DEL TEATRE, CARRER TRAVESSIA VALLÉS I CARRER DE L’ANY
1828
El Sr. Alcalde explica que es tracta de treure l’illa esmentada de la resta de terrenys que
comprenen la plaça de bous i tots els terrenys que estan a l’oest del municipi a partir del carrer
Lluna i, això es fa per a que si ens interessa fer alguna actuació en els terrenys del magatzem
municipal poder-ho fer d’acord amb la normativa, és un tràmit que es va començar ja fa mesos.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, es tracta d’un tema purament
administratiu que està d’acord amb la llei i s’ha de tramitar, hi estem d’acord.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, votarem a favor es tracta de complir
amb la normativa establerta i per tant no hi ha res a dir.
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Votació:
Per unanimitat.
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Fets
Vist el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries en el que respecta a ajustar
la delimitació del sector urbanitzable DR-3, excloent l’illa delimitada pel carrer Llibertat, carrer
del Teatre, carrer Travessia Vallés i carrer de l’Any 1828, redactada pe l’arquitecta Laura
Ismael Segarra.
El Tècnic municipal i Secretaria han emès informe favorable respecte la modificació puntual de
les Normes subsidiàries.

Fonaments de dret
Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 27 de
juliol de 2010 i publicada al DOGC núm. 5696 de data 19 d’agost de 2010.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del tex refós de la Llei d’urbanisme.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en el que
respecta a ajustar la delimitació del sector urbanitzable DR-3, excloent l’illa delimitada pel
carrer Llibertat, carrer del Teatre, carrer Travessia Vallés i carrer de l’Any 1828, redactada pe l’
arquitecta Laura Ismael Segarra.
SEGON. Sotmetre a informació pública l’expedient, pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris de major
difusió de la província, als efectes de la presentació d’al·legacions o reclamacions.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde President Antonio Ollés Molías per a la signatura de la
documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.

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.
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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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4. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER L’
OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, I ALTRES
ELEMENTS ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA -ART. 20.3.L)- DEL TRLHL.
El Sr. Alcalde, és una de les mesures que volem adoptar per ajudar els establiments de
restauració, per a poder exonerar-los de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires, no és només dir que no ho han de pagar sinó que s’ha de modificar l’ordenança per a
fer-ho de forma legal, és un tràmit necessari per deixar de cobrar-los l’exercici 2020, de manera
que l’any vinent l’ordenança continuarà tal i com estava, es tracta d’una exoneració temporal.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, hi estem d’acord ja que des de un
primer moment el partit socialista està a favor d’ajudar als establiments i votarem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, ens sembla perfecte ja que és un bé
per la restauració del poble.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, en primer lloc felicitar el regidor Sr.
Crespo, per la comissió informativa de l’altre dia, ens va donar molta informació. Aquests dies
he anat pels bars del poble i estan molt contents en la implicació que el Sr. Crespo ha tingut per
gestionar tots aquests temes. Hi estem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, regidor de Governació, agrair les paraules del Sr. Martí, he fet el que creia que
era el millor, que era estar al costat del comerç i la restauració. Aquesta és una mesura que
tant l’equip de govern com la resta de grups municipals van pensar que era adequada.
Respecte la comissió informativa es va explicar tot el que hi havia i continuarem essent
totalment transparents i qualsevol dubte que puguin tenir ens el fan arribar i els hi donarem
totes les respostes possibles.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
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Aquest Ajuntament està tramitant la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la
taxa per l’ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, i altres elements anàlegs,
amb finalitat lucrativa -art. 20.3.l)- del TRLHL.
Aquesta modificació es tramita atesa la voluntat del consistori de reactivar l’economia del
municipi, un cop s’ha publicat l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat
d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, en la que
es preveu la possibilitat, per a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran,
y Terres de l’Ebre, de reobrir les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i
restauració, amb les limitacions i condicions en ella regulades, d’ençà les 00.00 hores del dia
11 de maig de 2020, motiu pel qual es creu pertinent la suspensió del cobrament de la taxa
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d'ús
públic local amb taules, cadires, i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa” -art. 20.3.l)del TRLHL
En els termes de l’informe de necessitats emès en data 26 de maig de 2020.
En l'esmentat informe, es diu que segons la tipologia dels negocis a que va adreçada aquesta
mesura i les circumstàncies que es donen en aquest moment al municipi, es considera adient la
suspensió del pagament de la taxa fins a l’any 2021.

Fonaments de dret
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
La legislació i normativa aplicable és:

Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat PEL Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLHL)
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (ROAS)
Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de
la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
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Els arts. 4 de la LBRL i 8 del TRLMRLC estableixen que una de les potestats que correspon a l’
Ajuntament és la reglamentària, i la matèria que regula l’Ordenança que ara es demana
modificar regula una matèria que és competència d’aquest Ajuntament.
En aquest sentit, l’art. 15 del TRLRHL disposa que les entitats locals poden exercir la seva
potestat normativa a través de l’aprovació de les respectives ordenances fiscals.
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El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar la modificació per majoria simple, d’
acord amb l’art. 17 del TRLHL en relació amb el que disposen els arts. 22 LBRL, 52 TRLMRLC
i 63 del ROAS.
L’art. 61 del ROAS disposa que poden exercir la iniciativa per a la formació o la modificació
d'ordenances els òrgans dels ens locals en la forma establerta per la legislació que els regula, i
en els municipis, a més, els veïns pel seu compte i/o mitjançant les entitats o associacions,
legalment constituïdes, que tinguin per objecte la defensa i la protecció dels interessos dels
ciutadans, així com que la iniciativa dels veïns no és procedent en matèries alienes a les
competències de l'ens local ni en les de caràcter tributari.
En els termes del que disposa l’Informe de la Direcció General de Tributs, de 19 de gener de
2018, sobre l’impacte de la Llei 39/2015 en el procediment d’aprovació de les ordenances
fiscal, es podrà “”obviar” el tràmit de consulta prèvia “por tratarse de una regulación parcial de
la matèria”.
La normativa d’hisendes locals no regula de forma específica un procediment per suspendre
tributs. El TRLHL, quan estableix el procediment a seguir per a la “Elaboración, publicación y
publicidad de las ordenanzas fiscales”, es refereix tant a “l’establiment com a la supressió i
ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les
respectives quotes tributàries, així com a les aprovacions i modificacions de les corresponents
ordenances fiscals”
El procediment per a la modificació de l’ordenança fiscal serà el regulat a l’article 17 TRLHL.
D’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem núm. 4615/2013, de 23 de setembre de 2013,
en el cas de modificacions de les ordenances fiscals, és suficient amb la publicació del text
modificat, sense haver-se de publicar el text íntegre d'aquestes

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del text de l’Ordenança fiscal que regula la taxa
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d'ús
públic local amb taules, cadires, i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa” -art. 20.3.l)del TRLHL, amb la finalitat d’afegir-hi la següent disposició transitòria:
“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal amb efectes de data 1 de gener de
2020 i fins a la data de 31 de desembre de 2020, la qual reprendrà la seva vigència un cop
finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la
mateixa”.
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Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de
la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.
santabarbara.cat.
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Tercer. Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial de la
modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com
en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.santabarbara.cat.

Règim de recursos:
En cas que no es presentin al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. En aquest cas
si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
del
dia hàbil
següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.

5. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ AL
TERME MUNICIPAL DE SANTA BÀRBARA
El Sr. Alcalde, es tracta d’aprovar una ordenança relativa a la regulació de tot el tema de la
circulació al municipi que servirà de base normativa per aplicar sancions per part del vigilant
municipal amb un aplicatiu que ens proporcionarà BASE, que de forma molt àgil i senzilla
directament des del mòbil quan es detecta una infracció es notifica i passa a BASE que s’
encarregarà de la tramitació. Però, per a que tot això sigui aplicable el primer pas és aprovar
aquesta ordenança reguladora de la circulació al terme municipal.
És un model d’ordenança que BASE el posa a disposició de tots els pobles que funcionen d’
aquesta forma, si se l’han mirat han pogut veure que estan recollides tot el ventall de possibles
sancions que fan referència a l’ús de la via pública, com potser l’aparcament, la circulació
temerària, la circulació de bicicletes, ciclomotors, etc.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, considerem que és necessari que es
reguli el tema de la circulació, de vegades ens trobem amb situacions en que es corre massa,
no es respecten les senyals de trànsit i això dins el nucli urbà és un perill molt gran.
Particularment no soc partidària de les sancions però de vegades la gent si no és a través de
sancions no ens conscienciem. Votarem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor de l’aprovació de l’
ordenança, el nostre grup ja va presentar una moció respecte el tema de la vigilància i l’equip
de govern ha fet una tasca d’intentar regular el tema de la vigilància a Santa Bàrbara, penso
que és un punt importantíssim. Com diu la companya del PSC, tampoc m’agrada el tema de les
sancions, però arriba un punt en que la gent sinó és així no fa cas. És un inici per a poder
desenvolupar el tema de la vigilància.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, fa molt de temps que tenim vigilant
municipal i creiem que ja fa temps que s’hauria d’haver fet i haver estat dotat del que ara se li
dotarà, estem d’acord.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, regidor de Governació, com a ponent d’aquest projecte estic d’acord amb el Sr.
Martí, fa temps que aquesta vigilància hauria d’haver estat implantada, hem d’ampliar-la, no
només s’ha de quedar amb el tema de la circulació. No es fa amb una intenció recaptatòria si
no per a que la gent es conscienciï, i sàpiga que el vigilant posarà aquestes sancions i a veure
si la gent té una mica més de cura a l’hora de circular per la població, que de vegades deixa
molt que desitjar.
Hem començat pel tema de la circulació, però també estem treballant el tema del civisme.
El Sr. Alcalde, el nostre grup també estem d’acord amb la tramitació d’aquesta ordenança....
La Sra. Secretària informa als membres de la Corporació que la sessió Plenària queda suspesa
mentre no es recuperi la connexió amb el Sr. Alcalde.
La sessió Plenària ha estat interrompuda des del minut 17’09 fins el minut 24’19, moment en
que es reinicia la sessió.
El Sr. Alcalde, un cop recuperada la connexió, estava dient que malgrat que fins ara el vigilant
podia sancionar, el procediment sancionador era molt més complicat i farragós a més de la
dificultat per a cobrar les sancions, cosa que ara a través de BASE serà molt més àgil i senzill.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
S’ha instruït expedient per a l’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la circulació al
terme municipal de Santa Bàrbara.
La Secretària ha emès informe jurídic al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.

Fonaments de dret
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Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
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
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la circulació al terme
municipal de Santa Bàrbara, que figura inclosa a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, als
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el
Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.

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

6. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES 2020
El Sr. Alcalde com tots vostès ja sabem es va fer una reunió amb totes les entitats per explicarlos com es puntuaria el grau d’implicació i el nombre d’actes en els quals participarien les
entitats al llarg de l’any, una sèrie de barems, amb tota aquesta informació i amb les peticions
rebudes per part de les entitats, s’ha fet la distribució de les subvencions del 2020.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, considerem que aquesta forma de
puntuar és democràtica i justa, a més d’incitar a la participació en els diferents actes i a realitzar
actes, per la qual cosa hi estem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, com no podia ser menys hi estem a
favor, recordo que en un Ple la iniciativa de MAP, va ser que l’atorgament de les subvencions
es pogués fer a partir d’uns altres criteris, veig que aquests criteris han canviat, penso que és
positiu. No ho se cert perquè ens havien de passar les bases i no les tinc, però penso que els
criteris són en base als actes que participen i als actes que organitzen. Torno a dir creiem que
és positiu i votarem a favor.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, ho hem estat revisant hi ho veiem correcte.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, regidor de Governació, és una manera de que les entitats del poble s’impliquin
més en els actes que s’organitzen.
El Sr. Alcalde, la intenció és intentar repartir les subvencions de manera més justa i premiar a
les entitats que participen més, a la pràctica aquest any cap de les entitats veuran minvada la
seva assignació que estaven rebent fins ara, si de cas alguna haurà rebut una mica més, però
a mesura que aquesta baremació es vagi aplicant, aquelles entitats que participen més en els
actes que es duen a terme durant l’any rebran més subvenció i les que s’impliquen menys
veuran reduïda la subvenció. Les subvencions aniran en funció de la participació i la implicació
que tinguin en les activitats del municipi.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
El Departament de cultura va instruït l’expedient per a l’aprovació de les Bases Específiques
reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i
similars per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i
les festes.
Secretaria va emetre informe al respecte el qual es va incorporar com a motivació de l’acord.
La Junta de Govern Local en sessió duta a terme el passat dia 6 de febrer de 2020, va aprovar
les Bases Específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals,
educatives i esportives i similars per a la realització de programes i activitats de promoció i
difusió de l’esport, la cultura i les festes.
Les Bases van estar publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona em data 17
de febrer de 2020, no havent-se presentat cap reclamació al respecte per al qual cosa han
esdevingut aprovades definitivament, per així constar a l’acord d’aprovació inicial.
Les entitat beneficiaries han presentat les seves sol·licituds d’acord amb la base sisena.
Les regidories de cultura, ensenyament i esports de l’Ajuntament amb la participació de la
regidoria de fires i festes d’acord amb la base setena ha efectuat la valoració i ponderació de
les sol·licituds presentades.
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Fonaments de dret
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general
de subvencions
Bases Específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats culturals,
educatives i esportives i similars per a la realització de programes i activitats de
promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació, la subvenció que es detalla
en cada cas, amb càrrec a les partides pressupostàries 334*4800000 i 341*4800001, del
pressupost vigent.
Beneficiari: Associació de Mares i Pares de l’Escola Jaume Balmes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 1.959,91 €
Beneficiari: Associació de Mares i Pares de l’Institut les Planes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 534,52 €
Beneficiari: Associació de Jubilats i Pensionistes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 2.227,17 €
Beneficiari: Associació de Dones Planeres
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 1.959,91 €
Beneficiari: Associació Profauna Terres de l’Ebre
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 623,61 €
Beneficiari: Banda de Música Unió Musical Jaume Balmes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 534,52 €
Beneficiari: Centre d’Estudis Planers
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 801,78 €
Beneficiari: Club de Futbol Santa Bàrbara
Concepte: Activitats esportives anuals, 2020
Import concedit: 15.138,08 €
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Beneficiari: Club Esportiu la Plana Femení
Concepte: Activitats esportives anuals, 2020
Import concedit: 445,43 €
Beneficiari: Club Tennis Taula
Concepte: Activitats esportives anuals, 2020
Import concedit: 534,52 €
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Beneficiari: Club Twirling Santa Bàrbara
Concepte: Activitats esportives anuals, 2020
Import concedit: 2.405,35 €
Beneficiari: Club Unió Ciclista Santa Bàrbara
Concepte: Activitats esportives anuals, 2020
Import concedit: 1.514,48 €
Beneficiari: Coral Santa Bàrbara
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 356,35 €
Beneficiari: Grup Teatral Planer
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 668,15 €
Beneficiari: Penya Amics dels Cavalls
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 1.781,74 €
Beneficiari: Penya Taurina Planers pels Bous
Concepte: Activitats culturals anuals, 2020
Import concedit: 979,96 €
Beneficiari: Societat de Caçadors Sant Gregori
Concepte: Activitats esportives anuals, 2020
Import concedit: 534,52 €
SEGON. Donar trasllat del present acord a les entitats beneficiàries i a intervenció de
fons.

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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MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTSXSB EN DEFENSA DE L'ESPAI PÚBLIC
El Sr. Alcalde, aquesta moció tracta de defensar el dret que pensem que tenim els Ajuntaments
a exhibir símbols a les façanes dels Ajuntaments i dels llocs públics, que no siguin estrictament
els oficials, per exemple si es penja una bandera del col·lectiu LGTBI o alguna pancarta
reivindicativa, sempre que no siguin símbols prohibits, pensem que és un dret que tenim i com
vostès saben recentment el Tribunal Suprem vol prohibir que es pugui exhibir cap símbol que
no siguin les banderes oficials. Tot això és conseqüència d’un problema que va haver a
Canàries, que durant anys es va estar posant la bandera tricolor canària, que no és l’oficial sinó
una altra i que em sembla que tots els partits canaris la tenen reconeguda i com a
conseqüència d’això es vol prohibir tots els símbols que es pengen a les façanes dels
Ajuntaments.
Considerem que no és correcte passar d’un extrem a l’altre, i volem mantenir l’autonomia dels
Ajuntaments de poder penjar quan es cregui convenient les diferents reivindicacions.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, estem a favor de la llibertat d’
expressió, i sempre que es respecti la legalitat estem d’acord en penjar les pancartes que
corresponguin
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor de les llibertats, som
demòcrates i creiem que hem de representar tots els col·lectius.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, actualment hi ha tres banderes a la façana
de l’Ajuntament, voldria preguntar-li si aquestes es quedaran sempre posades encara que es
col·loquin altres banderes o pancartes?
El Sr. Alcalde, no parlem de treure res, sinó de posar-ne d’altres
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, estem a favor de la llibertat d’expressió i
creiem que posar a la balconada de l’Ajuntament diferents pancartes suposa estar al costat de
col·lectius minoritaris i donar-los suport.

Votació:
Per unanimitat.
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En data 26 de maig de 2020, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència que anul·la l’acord del
ple de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife del 30 de setembre de 2016 on es reconeixia la
bandera nacional de les Canàries com un dels símbols del poble canari, i, al mateix temps,
s´aprovava que s’hissés en un lloc destacat de l’edifici de la pròpia casa consistorial.
La sentència del TS estableix com a doctrina que ‘l’ús, fins i tot ocasional, de banderes no
oficials a l’exterior dels edificis i espais públics no resulta compatible amb el marc constitucional
i legal vigent, i en particular, amb el deure d’objectivitat i neutralitat de les administracions
públiques’. Segons el Suprem, aquesta ‘incompatibilitat’ amb el marc legal es manté encara
que aquestes banderes ‘no oficials a l’exterior dels edificis i espais públics’ no substitueixin,
sinó que concorrin, ‘amb la bandera d’Espanya i les altres legal o estatutàriament instituïdes’.
Donat que aquesta sentència de ben segur afectarà a altres símbols utilitzats als edificis i
espais públics de Catalunya, àmpliament utilitzats, com poden ser les banderes estelades o les
banderes del col·lectiu LGTBI, i altres que puguin representar sensibilitats diverses, l’
Associació de Municipis per la Independència vol fer les següents reflexions a partir de les
següents bases:
1. Autonomia local. Els ens locals són primerament administracions autònomes que tenen
assignades unes competències de gestió i serveis vers la ciutadania reconegudes per la Llei i
emparades en la Carta Europea d’Autonomia Local amb l’objectiu de descentralitzar les
administracions estatals i oferir una administració propera a la ciutadania i ràpida en la gestió.
En els darrers anys, s’ha vist com, de forma barroera i poc ortodoxa s’han envaït reiteradament
per l’Estat Espanyol, les competències locals i també les autonòmiques, mostrant una manca
de lleialtat institucional, respecte i incompliment del marc constitucional de l’Estat Espanyol per
part del propi Estat Espanyol.
2. Representació política. Així mateix, de forma clara i inequívoca, els consistoris representen
unes opcions polítiques, escollides democràticament als plens municipals a través dels vots
que reben les diferents candidatures. Per tant, és lògic i conseqüent, que a l’exercir el mandat
de pobles i ciutats, els equips de govern expressin i posin de manifest la ideologia, tarannà i
simbologia que els representa, recollida en programes electorals i plans de govern. Si els
ajuntaments fossin simples òrgans de gestió, sense càrrega política, no caldria concórrer a
unes eleccions, ni fer llistes electorals, perquè diferents equips de tecnòcrates o funcionaris
podrien executar, de forma automàtica, les atribucions de gestió i serveis que li corresponen a
cada ens local.
3. Llibertat d’expressió. El principi d’objectivitat de les administracions públiques, en cap cas,
pot limitar la llibertat d’expressió, la lliure expressió del pensament polític i de les idees, sinó tot
el contrari. Un ens públic ha de vetllar per la lliure expressió de pensament i ideològica de tots
els ciutadans, veïns i veïnes. Prohibir l’exhibició de banderes legals i legítimes en edificis i
espais públics, tal i com pretén el TS, és contrari al Dret Fonamental de la llibertat d’expressió,
tal i com està formulat a les declaracions i tractats internacionals i a la pròpia Constitució
espanyola. L’AMI vol mostrar el més ferm compromís en la defensa dels drets fonamentals i les
llibertats públiques i refusa qualsevol acte de censura que pretengui impedir o restringir la
llibertat d’expressió com a valor superior de l’Estat de Dret. Aquesta exigència, la d’optimitzar
les condicions d’exercici dels drets fonamentals (art. 9.2 CE en relació amb l’article 53.1 CE) fa
que la materialització de la llibertat d'expressió per part la ciutadania que l'exerceix, utilitzant
una determinada simbologia que no sigui il·legal, no pot ser impedida o restringida per part de
qui no la comparteix.
4. Neutralitat versus objectivitat. La Resolució del Tribunal Suprem fa una deliberada
equiparació de dos conceptes que no son idèntics, tota vegada que la mateixa Constitució no
parla de “neutralitat” sinó del deure que tenen les administracions públiques de servir amb
objectivitat els interessos generals. Precisament per complir aquest mandat les administracions
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públiques no són ni poden ser neutrals o asèptiques en l’exercici de Drets Fonamentals i
Llibertats Públiques, perquè aniria contra la seva pròpia essència. Aquesta és la tasca que el
legislador encomana als poders públics: la no ingerència subjectiva en l'exercici lliure dels drets
dels ciutadans.
Des de fa uns anys, l’Estat Espanyol i una part dels seus tribunals pretenen fusionar els dos
conceptes i convertir tot l’espai públic en un monopoli de la ideologia dominant, el que suposa
una censura a la diversitat i, de facto, passar d’una impostada neutralitat a la neutralització de l’
espai públic, a favor d’uns interessos, marcadament polítics, que es fonamenten en el
centralisme i la unitat d’Espanya, interessos legítims però no necessàriament compartits per les
opcions independentistes, igualment legítimes i que han de ser respectades en qualsevol Estat
Democràtic.
5. Espai públic. Des de l'àgora de les polis gregues com a espais destinats al debat polític i a
la conversa, fins a l'actualitat, els "espais públics", més enllà de definir-se per ser de titularitat
pública, han estat indrets de debat d'idees, reivindicacions socials (caracteritzades per la
temporalitat) on els ciutadans poden i han d’exercir els seus drets tant individuals com
col·lectius: associació, reunió, manifestació i on els poders públics, sobretot els locals, tenen el
deure de garantir-ne el seu exercici. La Corporació municipal com a institució democràtica i la
més propera a la ciutadania té l’obligació legal de respectar i fer respectar els Drets
Fonamentals rectors de l'Estat de Dret per imperatiu legal. L’espai públic és l’àmbit d’expressió
del pluralisme i de les diferents sensibilitats, una expressió que els poders públics no han d’
eliminar mitjançant la neutralització de l’espai, sinó amb la ponderació dels drets fonamentals
involucrats.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, al Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Bàrbara es
proposa l’adopció dels següents
ACORDS
1. Reiterem el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure expressió de les
diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que ha de ser el de la Democràcia i
respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.
2. Demanem el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que ens són pròpies.
Diem prou a les intromissions de les altres administracions que dificulten, entorpeixen i limiten
el poder local que té reconeguda la seva autonomia i, en base a això, demanem respecte i
lleialtat institucional.
3. La prohibició i limitació de símbols legals però no oficials crea una confusió deliberada i
busca l’assimilació de legalitat a oficialitat quan en realitat no és així. Per aquest motiu
demanem que cessi aquesta ‘interessada limitació’ i que tots els símbols tinguin el seu lloc a l’
espai públic com a única manera d’entendre la llibertat d’expressió i la democràcia, de les que
en són garants també els Ajuntaments.
4. Fem una crida a tots els demòcrates perquè es sumin a aquesta defensa de l’espai públic
per tal que sigui un reflex de la pluralitat i de l’exercici responsable dels Drets Fonamentals i no
un espai neutralitzat per l’estat a favor de símbols imposats.
5. Comunicar els presents acords a l’Associació de Municipis per la Independència, a la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a al Govern
espanyol.
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA
INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT O L'ORGULL LGTBI
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, la presenta el nostre grup ja que
darrerament hi ha hagut moltes agressions homòfobes arreu del territori, darrerament ha hagut,
concretament la nit de la revetlla de sant Joan, una agressió en el nostre país, sortosament
aquest tipus de comportaments no són habituals en el nostre poble.Com a Esquerra
Republicana de Catalunya hi estem totalment en contra.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
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La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, estem totalment d’acord en aquesta
moció, no es pot consentir que hagi cap tipus de discriminació per orientació sexual, gènere,
raça o de religió, en el segle XXI, res més a dir a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, la nota discordant és que s’hagin de
presentar mocions a favor d’aquest col·lectiu i fer lleis per a protegir-los, és trist, la societat
encara té que donar un pas de gegant respecte d’aquests temes. Hi estem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, el nostre grup està totalment en contra de
qualsevol discriminació i votarem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, estic totalment amb la regidora del MAP
en el sentit que és llàstima que avui en dia encara haguem de fer lleis en aquest sentit quan
hauria de ser del tot natural i normal.
El Sr. Alcalde, a l’igual que els meus companys, pensem que tots hem de tenir els mateixos
drets i és trist que s’hagin d’aprovar mocions en aquest sentit, per tant estem a favor de al
moció presentada.

Votació:
Per unanimitat.
El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI+ va iniciar la lluita per a la igualtat de drets a
partir de la rebel·lió que van generar els fets d'Stonewall, liderats per dones trans racialitzades
a la ciutat de Nova York. Enguany, a més, fa 50 anys de l'inici del moviment
LGTBI+ a l'estat espanyol, amb la creació del Movimiento Español de Liberación Homosexual
(MELH) el 1970, i posteriorment, el 1977, Barcelona va acollir la primera manifestació de
lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals deis Pa·isos Catalans, que va acabar amb una
dura repressió policial contra els manifestants.
Al llarg d'aquests anys, el col·lectiu LGBTI+ ha aconseguit assolir de forma desigual el
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reconeixement legal deis seus drets en alguns estats del món però cal no oblidar que
l'homosexualitat encara és perseguida i castigada a molts estats, fins i tot amb la pena de mort,
i molts d'altres no disposen de cap mena de legislació que garanteixi els drets de les persones
LGTBI+.
Després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l'equiparació legal
de les persones homosexuals a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el
dret deis infants a ser adoptats per famílies homoparentals i l'impuls de polítiques adreçades
específicament a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals. Catalunya va ser
pionera amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir
e/s drets de /esbianes, gais, bisexuals, transgeneres i intersexua/s i per a eradicar l'homofóbia,
la bifóbia i la transfóbia. A les llles Balears també es va aprovar la Llei 8/2016 per garantir els
drets de /esbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexua/s i per eradicar l'LGTBI fóbia,i al
País Valencia la Llei 8/2017 pe/ dret a la identitat i l'expressió de gènere o la Llei 23/2018
d'igualtat de les persones LGTBI.
En el cas de les persones trans* i intersexuals encara estem més lluny d'una equiparació
legal plena. Malgrat algunes passes que s'han donat, com la posada en marxa del model
de salut trans* a Catalunya, encara queda molt de camí. No es protegeix la identitat de
gènere sentit de les persones intersexuals, a les que encara se les continua practicant
cirurgies, i és l'administració qui n'acaba determinant el sexe; l'Organització Mundial per
la Salut, tot i deixar de considerar-la com un trastorn mental, segueix considerant la
transsexualitat com una 'incongruencia de genere'; i a l'Estat espanyol, tot i l'avenc;: que
suposa la llei d'identitat de genere aprovada l'any 2007 que avançava en la lluita contra
les discriminacions que pateixen les persones trans*, aquestes no han quedat eradicades
totalment, ja que encara avui les persones trans* es troben sotmeses a un procés de
medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva identitat de gènere,
esdevenint una llei que encara és patologitzant, i no es reconeix encara plenament els
drets de les persones menors d'edat.
Les darreres setmanes, amb el decret de l'estat d'alarma i les mesures de confinament
amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, la situació de moltes persones LGTBI+ s'ha
vist agreujada, especialment els col·lectius més vulnerables, com menors, persones trans o
també migrades. La desprotecció, la marginalitat, o el doble confinament d'haver de conviure
en entorns familiars hostils, demostren que les discriminacions i la fragilitat
deis drets de les persones LGTBI+ són una realitat ben present a la nostra societat
Per tot això, malgrat que en els darrers anys s'ha avançat molt en la normalització i assumpció
de la realitat LGTBI+ per la societat, encara estem lluny d'assegurar els drets
fonamentals de les persones LGTBI+ i d'erradicar definitivament la LGTBlfobia. Cal continuar
implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més vulnerables com les
persones grans, les persones migrades, els i les adolescents i infants, o les persones trans. Per
tal d'assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal la
cisheteronormativitat que culturalment imposa el nostre sistema heteropatriarcal pressuposant
una orientació sexual, identitat de gènere home-dona i aparences o expressions de gènere
úniques.
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Santa Bàrbara
proposa d'adopció deis següents
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ACORDS
PRIMER.-El Ple de l'Ajuntament de Santa Bàrbara referma la seva declaració com a municipi
respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració que les entitats i
institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament o l'orgull
de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans.
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SEGON.-El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de
l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI.
TERCER.-El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones
de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere, i es
compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.
QUART.-El consistori insta a les administracions i a tots els grups polítics amb representació
parlamentaria a seguir impulsant lleis que protegeixin i garanteixin els drets de les persones
LGTBI+, contra les discriminacions de tot tipus i per avançar en la despatologització i ple
reconeixement del dret d'autodeterminació de la identitat sexual i d'expressió de gènere.
CINQUE.- El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBlfòbia, a atendre a la defensa i
protecció integral de les persones LGTBI, especialment en aquelles franges d'edat de formació
o de major dependència com són la infància, joventut i la tercera edat, i a desplegar i aplicar la
Lleill/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgeneres i intersexuals i per
eradicar l'homofübia, la bifobia i la transfobia al nostre municipi.
SISE.- El consistori es compromet a que tota la seva actuació, desplegament de polítiques,
tràmits i comunicacions garanteix els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI.
SETE.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, als grups polítics amb representació al Congreso de los Diputados, a l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats
LGTBI.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE SUPORT A LES LLUITES PER A
L'ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, no pel fet de ser una altre país tens que
ser mala persona, darrerament arreu del nostre país han hagut agressions a immigrants, tot i
que tampoc hauria de ser necessari presentar aquesta moció es fa necessari per tal fer visibles
aquestes agressions.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, en la mateixa línia que la moció
anterior el PSC votarà a favor, ja que aquestes coses no haurien de passar, només cal veure el
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que està passant als Estats Units, és lamentable que avancéssim en moltes coses, com en
tecnologia, i no avancessin en coses bàsiques com és el respecte a tothom, pel simple fet de
ser persones.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, igual que en la moció anterior, tots
som persones i tots tenim els mateixos drets, per tant, a favor.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, donarem suport a la moció, em sumo al
que han dit les companyes del PSC i del MAP, males persones n’hi ha a tot arreu.
El Sr. Alcalde, estem d’acord amb la moció, les persones no són delinqüents per la raça sinó
per les seves accions i és injust discriminar-les per raó de la seva raça.

Votació:
Per unanimitat.
L'any 1966 l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de mar__ com el
Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys més tard d'aquesta
proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una societat igualitària i lliure de
discriminació racial.
Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes tenim
l'obligació i voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu origen, color de la
pell, creen__a religiosa, expressió cultural.
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d'avançar i construir futur des d'un
compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat. Reivindiquem i assumim el
valor de la diferencia. Tenim el convenciment que només des de la diversitat podem enfortir els
vincles socials. 1, malauradament, massa sovint encara, trobem episodis en la nostra societat
que ens evidencien que el valor de la diversitat no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per
actuar de forma discriminatòria envers determinades persones.
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter racista. Des
de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que facin possible
la igualtat efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de les mateixes oportunitats
de vida, al marge del seu origen o creença religiosa. I per això és imprescindible treballar i
promoure mesures, programes, i acció política, en general, lluny de prejudicis o estereotips.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l'adopció deis següents acords:
PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui
discriminació racial.
SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència
respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d'origen divers.
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TERCER. Manifestar l'adhesió a les manifestacions o actes per a l'eliminació de la
discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país.
QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a I' Associació Catalana de Municipis i Comarques, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a I' Associació de Micropobles de Catalunya, així com
a totes les entitats del nostre municipi.
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10. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP-SBAU, MAP-MTE, I EL PSC
PER DEMANAR EL RETORN DE TOTS ELS SERVEIS AL NOSTRE CAP
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, és una moció que es va intentar que es
presentés de forma conjunta tots els grups municipals de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
alguns s’han sumat altres no.
No cal donar més explicacions ja que la gent del poble sap el que ens ha passat amb el CAP i
demanem allò que ja teníem.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, quan vam acordar presentar aquesta
moció, fa uns quinze dies, estàvem en una situació en que al CAP només hi havia una
infermera i un metge, ara si que és cert que la majoria de serveis han tornat a excepció de la
llevadora i del pediatre, però la gestió de la demanda es continua portant des del CAP de
Amposta, és a dir, les cites amb els metges has de trucar a un telèfon o has d’instal·lar-te un
aplicació al mòbil o a l’ordinador; és cert que hem avançat però creiem que és necessari
presentar aquesta moció perquè encara no tenim els serveis que nosaltres pensem que ens
mereixem, dir-los que hem recollit mil signatures de gent del poble que pensen d’aquesta
manera, ja les presentarem, estem recolzats amb mil signatures, són moltes,
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, recolzo el que ha dit la regidora del
PSC, hem avançat des del dia que vam fer la reunió, però encara no tenim tots els serveis que
teníem i creiem que s’ha de fer una mica de pressió a les autoritats sanitàries de les Terres de l’
Ebre per recuperar els serveis i que ens donin un calendari aproximat.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, esperàvem que s’haguessin sumat tots els
grups municipals, ja que, la sanitat afecta tot el poble i hagués estat millor haver-la presentat
conjuntament. He estat revisant mocions altres pobles, i alguns parlen de retallades
encobertes, cosa que nosaltres no hem posat ni teníem al cap posar-ho, ja que no ho veiem
així, si després al cap del temps m’equivoco ja es veurà.
L’únic que demanem és allò que ja teníem, no demanem res del que no teníem.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, el nostre grup creu que s’ha avançat,
hem recuperat les 24 hores, que es van recuperar als quinze dies d’haver obert el CAP, el dia
8 de juny ens van donar 12 hores, el dia 15 es va recuperar el servei d’odontologia, el dia 22
les 24 hores de servei, estem pendents del servei de llevadora, que actualment està fent
vacances, ja que els professionals sanitaris han de fer les vacances abans de que pugui haverhi un rebrot, per no quedar-nos sense professionals ja que són la primera barrera davant la
COVID, els serveis de pediatria com sabeu, tots els anys quan el pediatre agafa vacances ens
quedem sense servei de pediatria al poble, quan acabin les vacances s’incorporaran.
Estem d’acord en tenir tots els serveis, i inclús en ampliar-los però amb les converses
mantingudes amb sanitat de les Terres de l’Ebre hem aconseguit les coses amb diàleg, amb
paciència de tots els interlocutors. És cert que el període que el CAP no ha funcionat ha
suposat un trasbals per la gent del poble; segurament no tornarem a la normalitat d’abans de la
pandèmia, haurem de demanar les cites per telèfon o per internet, aquest sistema també ha
suposat que s’han acabat les cues perquè a l’hora que et donen la cita t’atenen, amb això el
que es vol evitar és que hi hagi contacte entre la gent.
Des del nostre punt de vista creiem que el departament de Salut ho ha fet correctament, han
hagut errades, però hem de pensar que aquesta pandèmia mai havia passat a la història del
mon, ningú sabia com actuar, estem aprenent a marxes forçades. Creiem que hem de tenir
paciència, aconseguirem més coses.
Estic content que s’hagin recollir tantes signatures de la gent del poble, és un èxit, crec que mai
s’havien recollit tantes signatures, com he dit paciència i continuarem treballant per aconseguir
tots els serveis.
El Sr. Alcalde, el grup de Junts, hem estat debatin fins l’últim moment quina posició adoptàvem,
recordo que es va fer una tertúlia a la plana ràdio, en la que va intervenir la gerent de la regió
sanitària, la Sra. Mar Lleixà, el dia 10 de juny, on l’hi van exigir el compromís de que tornessin
els serveis que teníem fins el moment de l’inici de la pandèmia, aquella mateixa tarda es va fer
una reunió, que en principi era per parlar del col·lectiu del poble que estava promovent el retorn
dels serveis, i en la pràctica estàvem deu regidors i tres persones més i es va dir que si el
departament de salut no s’implicava i no movia fitxa, com ha dit el regidor Sr. Martí, faríem una
moció conjunta de tots els grups municipals per reclamar el reton dels serveis, però des del dia
10, entenem que el departament està responent correctament, el dia 15 va tornar el servei d’
odontologia, el dia 22 o sigui aquesta mateixa setmana ha començat el servei de metge i
infermeria 24 hores i queden pendents dos serveis que estan afectats per la roda de vacances,
que el departament vol que es facin abans del mes de setembre en previsió d’una possible
necessitat o possibles rebrots de la pandèmia de cara la tardor, que de fet ja està passants,
tots veiem per la televisió que no paren de sortir petits rebrots en diferents províncies, per tant
el virus està present.
Per tot això i valorant el que es demana a la moció, no s’ataca ningú, no es fa cap acusació de
res, no es busquen culpables, finalment hem decidit votar a favor, bàsicament perquè ens
agradaria tenir un compromís per escrit per part del departament, sense presa però que ens
diguin quan estaran el pediatre i la llevadora, voldríem una concreció, hem estat dubtant entre l’
abstenció i el vot favorable i finalment hem decidit votar a favor..
El Sr. Martí, com vostè diu a la moció es demana un compromís per escrit del retorn del servei
de pediatria i la llevadora, no demanem res més.
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El Sr. Alcalde, entenem que el departament està fent la seva feina bé, hauríem d’estar agraïts,
a les Terres de l’Ebre és el lloc de Catalunya que hem tingut menys casos per habitant, per tant
això vol dir que les coses s’han fet bé, per això no tenim cap crítica només voldríem una mica
més de concreció.
La Sra. Franch, voldria fer una menció especial a la regidora de sanitat la Sra. Pla, ja que s’ha
esforçat moltíssim per a que aquestes serveis tornessin, em consta i per tant, s’ha de
reconèixer, igual que a la reunió que vostè ha esmentat i a la pressió que s’ha fet, sempre de
forma respectuosa, amb pressió és quan s’aconsegueixen més coses i no se si no haguéssim
fet tot aquest esforç no se si tindríem el que tenim. Esperem que millorin el serveis, que millori
la gestió de la demanda, no pot estar una persona de vuitanta anys al sol esperant que l’hi
contestin darrera una tanca per donar-li un telèfon, s’ha de personalitzar, sabem que es fa pel
tema del COVID, però s’ha de buscar una manera més còmoda al menys per a aquests
usuaris, a favor.
El Sr. Martí, podríem estar parlant molta estona del tema del CAP, creiem que la gent del poble
es mereix tenir tots els serveis, i la sanitat va per damunt de tot, per tant, votarem a favor.
El Sr. Crespo, el nostre grup estem intentant i volem que tornin tots els serveis al CAP, estan
tornant poc a poc però el nostre vot no pot ser a favor perquè creiem que és atac contra la
regió sanitària de les Terres de l’Ebre, ens han donat resposta a tot el que els hi hem demanat,
han fet una feina molt ben feta, de moment estan complit tot el que ens han dit i els hi donarem
un vot de confiança i el nostre vot serà en contra.
El Sr. Martí, el Sr. Crespo ha dit que aquesta moció és un atac, i no ho és no vull que es
consideri que aquesta moció sigui un atac a ningú, atac no és la paraula adequada.
El Sr. Crespo, vaig deixar molt clar en la reunió que es va fer al Museu, de que seria el primer
en tallar una carretera per demanar el retorn dels serveis i en quinze dies ens han donat molts
dels serveis que teníem, estem recuperant tots els serveis potser trigarà més del que voldríem
però el departament està complint en la seva paraula.

Votació:
Amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSXSB, dos vots favorables del PP, dos
vots favorables del MAP, un vot favorable del PSC i dos vots en cotra d'ERC.
Les Terres de l’Ebre estan encaminant la post-emergència després de la greu pandèmia
generada per la Covid-19. Per tal de gestionar aquesta crisi, la regió sanitària va establir un pla
de contingència que preveia el tancament de diferents CAP i consultoris de pobles de les
Terres de l’Ebre.
Un cop passada la fase inicial de la Covid-19 i tenint en compte que estem amb la desescalada
entenem que s’ha de revertir el pla de contingència de la regió sanitària i que els diferents CAP
(amb els serveis que prèviament ja es tenien) i els consultoris de les Terres de l’Ebre puguin
recuperar l’activitat.
D’acord amb tot l’exposat, sol·licitem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
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Primer.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a la realització d’un
compromís ferm i per escrit del retorn dels serveis de Llevadora i Pediatra del CAP Santa
Bàrbara.
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Segon.- Aquest compromís hauria d’estar basat amb un calendari aproximat on s’indiqui quan
tornarem a estar en disposició de tenir els serveis que amb la Covid-19 i el tancament del CAP
vam perdre.
Tercer.- Informar d’aquests acords als Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre, als
alcaldes dels pobles, la Galera, Godall, Freginals i Masdenverge, als Grups polítics de la
Diputació de Tarragona, als Grups Polítics del Congres de Diputats Madrid i als Grups Polítics
en representació al Parlament de Catalunya.
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP-SBAU EN DEFENSA DE LA CAÇA
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, la caça forma part de la nostra cultura
i no poc anar-hi en contra, per tant, estem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, considerem que és un esglaó més de
la natura i s’ha de conservar per això votarem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, els caçadors del poble que són molts
estan afectats per aquest tema.
El Sr. Alcalde, el grup de Junts està a favor de la caça sempre que es faci dins de la legalitat
això és important, no estem a favor dels furtius, no estem a favor d’aquells que utilitzen
sistemes de caça no permesos, a més és una activitat necessària per al control de certes
espècies i gràcies als caçadors es mantenen dins uns límits.

Votació:
Per unanimitat.
La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire lliure, com a
mostra de la seva importància i tradició és l’única activitat amb com a mínim una societat a
cada municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen més de 63.000 catalans/es de tots
els estrats socials i que contribueix de manera efectiva a la conservació de la biodiversitat, al
desenvolupament econòmic del món rural i a la seva vertebració social.
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborat per
Deloitte per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, indirecte i induït) de l’
activitat cinegètica a tota Espanya és de més de 6.475 milions d’euros a l’any i crea 187.000
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llocs de treball. Així mateix, la despesa directa de l’activitat cinegètica supera els 5.470 milions
d’euros, de manera que la caça representa el 0,3% del PIB. Això equival al 13% del sector
agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector de la construcció o al 9% del sector financer.
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la caça aporta
614 milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en concepte de taxes i
impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe conclou que els/les caçadors/es
«inverteixen al voltant de 300 milions d’euros en actuacions de conservació de la natura, més
de 230 milions destinats a repoblacions i altres activitats de conservació mediambiental, i 54
milions al manteniment d’accessos, pantans, podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre
altres.
L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc senglar en la modalitat de batuda
(2015), quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a Catalunya la temporada de caça
2016/17 ha comportat per els/les caçadors/es un cost de 80 milions d’euros que repercuteixen
en benefici dels diferents sectors econòmics que envolten la pràctica d’aquesta modalitat.
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats Cinegètiques de la
Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el terreny cinegètic és de
2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals de caça, zones de caça controlada,
reserves nacionals de caça i reserves de caça). Això significa que el 92,9% de la superfície de
la nostra Comunitat Autònoma està destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la
conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional d’espècies que
provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a reduir el risc d’accidents de
trànsit amb animals i reduint el risc de propagació de malalties que afecten als animals de
granja i les persones.
Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa la tercera
posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major percentatge de sinistres
contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una incidència quasi absoluta del senglar
que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 31 d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra
han intervingut en 2.496 accidents amb animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents
amb víctimes, els quals han causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima
mortal).
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que perdura al
llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la recuperació de fonts naturals o la
instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua a les espècies de la fauna salvatge. Les
repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors contribueixen eficaçment a la
conservació d’una espècies protegida emblemàtica com és l’àguila cuabarrada. És important
destacar la col·laboració del col·lectiu de caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de
la fauna cinegètica de la Generalitat de Catalunya de manera activa, amb la recollida de
mostres dels animals caçats. També es participa en la vigilància sanitària passiva, amb la
recollida d’animals trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són
analitzats per el Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de
Veterinària de la UAB, mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de Caça.
La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o en la
millor gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen part de les activitats dels/de
les caçadors/es.
Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es transmet
com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya, profundament arrelada al
territori i que a la nostra comunitat practiquen més de 63.000 catalans/es de tots els estrats
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socials que troben en aquesta manera de viure un nexe d’unió. No en va, la caça és, per
multitud d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn rural o poble d’origen.
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a
Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el principal representant del
qual és la Federació Catalana de Caça, organisme que compta amb 40.000 caçadors/es
associats/des a més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la totalitat dels municipis
catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de caça, per cessió contractual dels
propietaris de les finques públiques i/o privades del seu municipi en les que, a més de practicar
la caça, porten a terme entre d’altres les tasques de gestió i conservació mencionades.
Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament arrelada al
territori que contribueix de manera efectiva a la conservació del medi natural i al
desenvolupament econòmic del món rural català, en especial, de les comarques més
deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint, d’aquesta manera, un element
essencial de vertebració social i per la conservació del medi ambient català.
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent objecte de
nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més agressives) per part d’associacions
ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que persegueixen la prohibició d’aquesta
activitat, circumstància que comportaria greus prejudicis econòmics i socials.
Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són més de 4.000
els seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb vida, i sense cap dany, exemplars de
les espècies pinsans, verdums, caderneres i passerells per, posteriorment, ensinistrar-los en el
cant. Es una pràctica totalment innòcua per el medi ambient i no té cap perjudici per l’entorn
natural. A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l’activitat ocellaire pugui ser
perjudicial per la conservació de les espècies citades i que, per tant, justifiqui la seva prohibició.
Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans han vist augmentades
exponencialment les seves sancions en aplicació de la llei 5/2020.
Por tot l’exposat i de conformitat amb allò disposat per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
del Règim Local, es sol·licita que per aquest Ple al que em dirigeixo s’aprovi una moció
/declaració consistent en el dictat d’una declaració institucional amb el següent contingut:
1r. La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a Catalunya que
mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada per els poders públics catalans a causa de
la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al desenvolupament socioeconòmic del
món rural català.
2on. Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i l’activitat ocellaire,
sempre que es facin amb la normativa vigent, així com a instar als governs autonòmic i Estatal
a recolzar ambdós activitats com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món rural i
eines de conservació ambiental.
12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP-SBAU PER DONAR SUPORT I AJUDAR A LES
RAMADERIES DE BOUS BRAUS DE CATALUNYA
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, també votarem a favor perquè els
bous formen part de la nostra cultura i s’han de preservar a més els ramaders, en aquests
moments, no tenen cap ingrés i no tindran diners per donar de menjar els animals, és un
problema molt greu.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Garcia.
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El Sr. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor encara que no creiem
que sigui la millor manera, sembla que la moció està enfocada de cara el Govern de la
Generalitat i del Govern central, no?, voldria que ens ho expliqués més.
El Sr. Martí, i també a la Diputació, la comissió taurina i l’agrupació de penyes de les Terres de l’
Ebre, amb un front institucional d’Alcaldes, s’ha treballat des d’allí, s’ha treballat de la millor
forma possible per donar ajuda als ramaders, s’ha buscat un consens entre tots, i aquesta és la
moció que ha sortit, podria ser d’una altra manera potser si, sap que jo estic dins l’agrupació i l’
hi asseguro que tot el que es fa, es fa per bé, sense tenir cap tipus de benefici personal, s’ha
valorat fer-ho així.
El Sr. Garcia, ens sembla bé i votarem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, estem d’acord en sol·licitar ajuts dels
diferents departaments a l’igual que fem en qualsevol sector de l’economia, perquè aquest
sector ha tingut moltes pèrdues amb la COVID-19, també recolzem qualsevol tipus de
subvenció, els ramaders han de viure i han de tenir la possibilitat de tirar endavant el seu
negoci. En quan al fet de suprimir la quota d’autònoms o la seva devolució, aquí tenim un petit
escull perquè qualsevol sector de l’economia ha tingut un ajut del Govern central per a pagar la
quota d’autònom a més els hi han donat una ajuda, si no m’equivoco 900 euros, dels que els hi
descomptàvem la quota d’autònom i se’ls hi quedava en 600 euros, per tant, ens sembla injust
que a un sector els hi condonen el pagament i a la resta de sectors no, seria un greuge
comparatiu amb els altres sectors..
Per ajudar les ramaderies de les Terres de l’Ebre, demanaria que els propers actes festius que
es fessin fos amb ramaderies de les Terres de l’Ebre.
El Sr. Alcalde, el grup de Junts pensem que el sector de les ramaderies i la cria de bous braus
és un sector més al que se l’hi ha de donar suport i recolzament, està clar que no és la Nissan
de Barcelona però hi ha famílies que viuen d’aquest sector i no han de quedar oblidades, per
tant, ens sembla bé que se’ls hi doni suport des de les diferents institucions.
Igual que el Sr. Crespo, tenim un punt de discrepància en que a aquest sector se’l vulgui
exonerar del pagament de la quota d’autònoms i a altres no, hauria de ser el mateix tractament
per a tots, per la resta ens sembla correcte que es doni suport a aquest sector.
El Sr. Martí, quan parleu de la quota d’autònoms dir-los que cadascú pensa per ell, els altres
sectors que també ho demanin i si els hi donen millor. I em sembla estrany que en aquest front
d’Alcalde, hi ha hagut Alcaldes de Junts i Esquerra que ha estat idea d’ells, i l’última redacció
de la moció es va fer per un persona d’Esquerra molt vinculada als bous i em sobta una mica
que vostès no ho sàpiguen. Votarem a favor.
El Sr. Crespo, per part d’Esquerra Republicana de Catalunya de Santa Bàrbara és la nostra
opinió, el que creguin els companys d’Esquerra d’altres pobles no ha de ser un dogma de fe,
nosaltres tenim la nostra opinió i altres seccions locals una altra, el nostre grup votarà a favor.
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El Sr. Alcalde, el grup de Junts també votarà a favor, dir que a mi personalment no se’m ha
adreçat cap Alcalde d’un altre poble per demanar l’opinió, la va presentar el Partit Popular i ens
sembla correcta.

Votació:
Per unanimitat.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El món taurí de Catalunya és un dels sectors, (econòmic, cultural i festiu) més perjudicat, ja no
només per l’afectació del COVID-19 sinó també per les decisions adoptades pel govern central
de deixar al marge qualsevol línia d’ajudes i que han fet que un cop més s’hagi menyspreat a
una petita, però, important part de la cultura expressada amb la festa dels bous.
Els ingressos de la immensa majoria dels actes amb bous no es podran realitzar, però, les
despeses d’alimentació, manteniment i cura dels animals es mantindran íntegres.
El sector de les festes amb bous es pot veure obligat a sacrificar un gran nombre d’animals que
estan a la nostra comunitat autònoma, fet que pot comportar unes pèrdues directes per a les
ramaderies autòctones de centenars de milers d’euros.
La desaparició dels actuals ramaders suposaria que molts municipis en un futur no puguin
contractar aquests serveis i en el cas de poder-ho fer els preus per l’escassa oferta, serien
preus molt elevats.
A part dels danys econòmics, existeix un evident perjudici social, vinculat al caràcter
festiu dels seus actes, que, en la majoria dels municipis de les Terres de l’Ebre i algunes altres
zones de Catalunya com Cardona (Bages) i Vidreres (La Selva) conformen el cor de les
celebracions patronals, fundacionals i de tot tipus, que es realitzen majoritàriament entre els
mesos d’abril i setembre, justament els mesos, que, en principi, seran de màxima incidència.
Catalunya actualment compta amb 7 ramaderies autòctones i l’activitat econòmica que genera,
segons l’estudi d’impacte econòmic realitzat a finals de l’any 2018 per la Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona, supera els 4,5 milions d’euros i el manteniment de molts llocs de treball
directes i indirectes.
Els 40 municipis de tot Catalunya que celebren aquests actes estan suspenent la majoria dels
prop de 500 actes taurins, amb més de 1600 animals a exhibir que estaven previstos per a
aquest 2020 i que mentre persisteixin aquestes limitacions sanitàries seguiran sense poder
exhibir-se, i, per tant, sense obtenir la corresponent autorització.
Països com França ja estan articulant ajudes mensuals directes per a l’alimentació de les
ramaderies de bous braus, que evitin l’enviament massiu a l’escorxador d’aquests animals,
com desgraciadament ja està passant amb algunes explotacions ramaderes.
A part dels avantatges econòmics i socials, la raça del ramat autòcton hauria de ser objecte d’
especial protecció, ja no tan sols com una part del patrimoni genètic animal, al que per cert fa
referència el pròleg de la llei 34/2010 d’1 d’octubre de regulació de les festes amb bous a
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Catalunya sinó també perquè al ser uns animals criats en règim extensiu, suposen un gran
benefici per a la sostenibilitat del medi rural i del nostre medi ambient, així com per a les zones
de Parc Natural i la Reserva de la Biosfera.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PP-SBAU, proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara l’adopció dels següents acords:
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ACORDS:
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una línia d’ajuts per a l’alimentació
del ramat de bous braus i la seva atenció sanitària, per un import de noranta euros per animal
(90€), tant si està o no destinat als festejos taurins.
Aquest ajut, té per objecte sufragar una part dels costos que els ramaders han d'assumir per al
manteniment d'aquests animals, vinculats fonamentalment a la seva alimentació, la manca de
rendibilitat en la seva aptitud càrnica degut a l'elevat nombre de races especialment
carnisseres, els elevats costos de manteniment per l'especial maneig que requereixen i el seu
específic seguiment oficial per raons sanitàries.
2.- Instar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, amb competències en temes de sanejament i taxes, a estudiar ajudes per un sector
com el de criadors de bous braus per a evitar que a causa d’aquest any d’inactivitat s’hagi de
decidir enviar animals a l’escorxador.
3.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb
competències sobre el benestar animal, a estudiar també ajudes encaminades al sector
ramader en conceptes d’atenció veterinària, productes farmacològics com a finalitat vetllar per
la bona cura dels animals.
4.- Instar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a estudiar línies d’ajuts cap
al sector taurí que ha vist paralitzada totalment la seva activitat a causa del COVID-19 i per tant
s’acumularan pèrdues ja que les festa dels bous és una de les expressions festives i culturals
que més afectació han tingut alhora que també aquesta greu crisis podria repercutir amb la
desaparició d’algunes ramaderies que la seva única font d’ingressos són els espectacles
taurins.

En un altre seguit de coses:

1.- Instar a la Diputació Provincial de Tarragona, l’estudi i posterior convocatòria de
subvencions a les explotacions ramaderes que tinguin com a finalitat la cria de bous braus i
que tinguin les instal·lacions dintre de la província de Tarragona, tal i com també ja han fet
altres diputacions com la Diputació Provincial de València o de Terol.

Per altra banda que s’insti al Govern Central a:
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1.- Suprimir el pagament de les quotes d’Autònoms o la seva devolució, des del moment que
es va decretar l’estat d’alarma fins que les limitacions a les celebracions taurines finalitzin.
2.- Que el sector del bou, com fins ara, sigui inclosa en totes les mesures genèriques que el
Ministeri de Cultura adopti en suport a aquest sector.
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Traslladar els acords adoptats a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de
l’Ebre, Grups polítics Diputació Tarragona i als Grups Polítics Congres Diputats Madrid i als
Grups Polítics en representació al Parlament de Catalunya.
PRECS I PREGUNTES
13. INTERVENCIONS
Abans de començar amb l'apartat de precs i preguntes, tinc aquí dos documents, considerats
com a precs o propostes totes dues han estat presentades pel PP Santa Bàrbara Avança
Unida. Començaríem per la que proposa una bateria de mesures que passo a llegir:
“ Flexibilització del calendari del contribuent per ajornar i/o fraccionar el pagament deis
tributs municipals de les famílies, comerciants, autònoms i empreses sense aplicar
recàrrecs, quan hi hagi sol·licitud expressa i justificada per compensar els efectes de
l'estat d'alarma.
Ajornar el pagament de l'lmpost de Vehicles en Tracció Mecànica (IVTM).
Pagament puntual de totes les factures a tots els proveïdors per facilitar la seva liquiditat.
Rebaixa de la taxa corresponent a l'ocupació de la via pública (terrasses) als bars i
restaurants. Tant d'aquells que estiguin al corrent de pagament com deis que no.
Bonificació per accedir a les piscines municipals
Aprovar una partida d'ajuts destinats a comerciants, petits empresaris i autònoms
Fer un seguiment a les persones grans, ja que són les persones més vulnerables del
municipi des de l’àrea de Drets Socials
Realitzar un estudi de tots els llocs de caràcter públic que es podran facilitar per tal de
començar el curs 2020-21 amb les màximes garanties de seguretat.
Assegurar les ajudes que tenien previstes aquelles entitats que s'han vist afectades per
la pandèmia i que per tant no han pogut realitzar els seus actes.
Estudiar la realització d'algun acte, respectant les mesures sanitàries, durant els dies
que s'havien de celebrar les Festes Majors.
Mantenir informats de la millar manera possible al poble i facilitar en tot moment l'accés
a les ajudes.
Rebaixa d'un 5% del salari a tots els regidors i regidores de l'Ajuntament durant el mes
de marc, fent-se efectiva aquest mes de juny. També rebaixa del mateix 10% als
regidors per assistència als plens.”
Es tracta d’una sèrie de mesures per ajudar al poble en general i al col·lectiu de comerciants i d’
autònoms del poble, aquest tema el van tractar en una comissió informativa fa dues setmanes,
podríem dir que en la majoria estem d’acord, de fet estarà tot inclòs en les mesures que estem
preparant per donar ajudes als afectats per la crisi provocada pel COVID-19. Havia algun punt
de discrepància, concretament en l’últim on el Partit Popular demana la rebaixa del 5% del
salari dels regidors/es, que ja havia sortit en un Ple anterior, durant el mes de març i també la
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rebaixa d’un 10% als regidors de l’oposició per assistència als Plens, en aquest punt l’hi van dir
que no estàvem d’acord, entenem que es fa amb bona intenció, però els regidors que vulguin
fer donacions a nivell personal, ho poden fer i cadascú ho enfoca de la manera més adequada,
n’hi ha que ja ho fan.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, ja ho vam parlar i trobo una falta de
respecte i un greuge comparatiu cap al nostre partit brutal, ja que en el Ple passat el grup del
MAP va presentar una moció quasi igual. Se que no es podia considerar moció, ho vam estar
parlant, però l’ha d’ells si que s’hi va considerar moció i la nostra no, i també s’hauria d’haver
considerat moció la nostra. M’ho esperava que no entrés al Ple, em sap mal pensar això i per al
nostre grup ha estat una falta de respecte, ja se que no tenia el format de moció, de fet he
enviat un correu electrònic a la Sra. Secretària per a que em passi la informació del què ha de
contenir una moció, repeteixo si la del MAP va entrar considero que és una falta de respecte
que aquesta no s’hagi entrat. Si es van equivocar a l’entrar-la és el seu problema i crec que
aquesta s’hauria d’haver entrat.
El Sr. Alcalde, això de que no es tractarà al Ple, de fet ho estem tractant, com a moció o com a
propostes, el fet és que l’estem tractant, que és el que ens interessa, que s’exposi i es debati.
El Sr. Martí, i que es voti i d’aquesta manera no es votarà.
El Sr. Alcalde, respecte la proposta que va presentar el MAP a la que vostè ha fet al·lusió, té
raó pràcticament tenia la mateixa estructura, potser l’error va ser tractar-la com a tal quan no
tenia l’estructura de moció, hem d’anar aprenent, ningú hem fet la carrera de regidors ni d’
alcaldes; als Plens es poden presentar, mocions, precs i preguntes i hem d’intentar que cada
cosa sigui el que ha de ser. Si es fan una sèrie de propostes no és una moció, són precs.
Independent, ho vam tractar en comissió informativa, l’hi van dir que estem satisfets de comptar
en la seva participació, inclourem la majoria de coses i va quedar a l’aire el punt de la donació
de part del sou dels regidors de govern i de les assistències dels regidors de l’oposició, l’hi van
dir que cadascú a títol personal que faci el que cregui convenient.
El Sr. Martí, està molt bé, però la diferència entre els precs i les mocions és que aquestes
últimes es voten i els precs no, per tant, intentem fer les coses tots bé, per tant, considero que
el més correcte és que, ja que es van equivocar a l’entrat la proposta del MAP com a moció
haver fet el mateix amb la nostra, m’ha sabut mal encara que ja m’ho esperava.
Ens demana una segona actuació, aquesta una mica més complicada, que seria adequar totes
les voreres situades entre la nova rotonda del Passeig de la Generalitat i la carretera de
Madrid, que actualment es diu Passeig de les Quatre Carreteres, perquè actualment no hi ha
cap accés a l’inici i al final de les voreres, l’accés fa referència a l’existència d’una rampa per
als cotxets de nadons o cadires de rodes, diu que només hi ha accés al pas de vianants i ens
adjunta imatges. És una obra que fa uns deu anys que està feta i si es fixen quan arribes a les
cruïlles no hi ha rampa d’accés has de baixar al carrer i tornar a pujar, això és així perquè
aquest passeig està dissenyat per a fer-se amb xamfrans, de manera que quan es
desenvolupin les unitats d’actuació i els DR’s s’obriran nous carrers i el pas d’una vorera a l’
altra s’ha de fer a través del xamfrà, el problema és que els vials que algun dia es faran ara no
estan fets i per tant no hi ha un accés fàcil. Haurem d’estudiar quina és la millor solució, perquè
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si hem d’esperar que es facin els vials poden passar anys o dècades, hem de mirar si es pot fer
una actuació provisional sense afectar massa les voreres actuals, s’estudiarà amb el tècnic
municipal a veure quina és la millor solució. L’hi agraïm aquesta proposta.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, ho ha explicat molt bé, em va enviar un
correu explicant-m’ho i l’hi vaig agrair. També l’hi vaig adjuntar la Llei sobre les barreres
arquitectòniques, tal com vostè ha dit s’ha de buscar una solució provisional, moltes gràcies.
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El Sr. Alcalde, ara si entraríem en l'apartat, pròpiament dit de PREC I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde, tinc una resposta a una pregunta plantejada pel grup del MAP, al Ple del mes de
febrer, ens va demanar que fessin un estudi dels ajuts del material escolar, llibres, llicències
digitals, l’hi voldria fer cinc cèntims, diferenciaríem entre l’escola i l’institut.
Respecte de l’escola, vam estar parlant amb l’AMPA, s’està treballant en un banc de llibres des
del curs 2017-2018, que està funcionant prou bé, tant és així que el que abans una família
gastava amb llibres venia ser entre 200/210 euros, en funció del curs, estem parlant de 3r., 4t.,
5è i 6è., els més petits no perquè encara treballen amb quaderns, aquesta 200 euros s’han
reduït a 20 euros, que és l’aportació que fa cada família per participar en el banc de llibres. Si
alguna família té problemes per fer front a aquests 20 euros, ja no és un problema de fer ajuts
per part de l’Ajuntament, ja és un problema en el que han d’intervenir serveis socials, pensem
que l’import de 20 euros és assumible per la gran majoria de famílies. Sàpiguen que l’
Ajuntament contribueix amb el banc de llibres cada any aportant 1.000 €/1.500 €, a més hem
de donar les gràcies als membres de l’AMPA ja que sense la seva feina tot això no funcionaria,
a final de curs s’encarreguen de recollir tots els llibres, canviar el forros, revisar els que estan
en bones condicions i quins no, quins s’han de renovar, per tant, funciona perquè al darrera hi
ha un grup de persones que ho fan possible, si no seria inviable.
Resumint, considerem que a l’escola no és necessària establir cap tipus d’ajuda, pensen que
també estan les beques que dona el consell comarcal del Montsià.
Respecte l’institut, ho hem estat mirant i passa una mica el mateix, en quan als llibre hi ha un
servei d’una empresa que es diu Idin que s’encarrega de fer un banc de llibres i suposa fins a
un 50% d’estalvi per a les famílies que l’utilitzen.
I després està el tema de les llicències digitals, que poden suposar entre 40/50 euros de
despesa per família, hem de recordar que els llibres no tots són obligatoris, sols alguns, ja que
si tens la llicència digital no necessites el llibre físic, però hi ha famílies que si que els volen, és
un tema opcional.
No hem pres cap decisió, estem parlant d’aquests 40/50 euros, no són les quantitats que es
pagaven abans, el que faríem seria parlar amb els Alcaldes dels altres quatre pobles que
venen a l’institut del poble, ja que, ens semblaria molt injust establir unes ajudes als alumnes d’
un poble si i als altres no. La millor manera seria posar-nos d’acord i mirar d’intentar de fer una
ajuda per a tots els alumnes. Ho estem treballant.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, felicito a l’equip de govern per tenir
en compte la moció que vam presentar, la moció demanava que s’estudiés el tema i ho han fet,
han fet una labor important, interessant-vos en esbrinar que és el que es paga, quines famílies
ho poden pagar i quines no. És positiu, gràcies.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sr. Bayerri.
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La Sra. Bayerri, representant del grup municipal del PP, voldria fer una pregunta respecte la
neteja dels solars, en la comissió informativa es va comentar i ens vau explicar que és un tema
costos, però n’hi ha molts que segueixen bruts, voldria saber què es farà?
El Sr. Alcalde, algun s’han netejat, alguns propietaris tots els anys ho fan però n’hi ha alguns
que no tenen massa interès en el tema. L’hi dono la paraula al regidor de governació Sr,
Crespo.
El Sr. Crespo, regidor de governació, molts s’han netejat, però com aquest any ha estat plujós
al cap de quinze dies torna assortir l’herba. S’han enviat requeriments als propietaris dels
solars més conflictius, bàsicament als bancs que són els que costa més que ens facin cas,
alguns per iniciativa pròpia els han netejat abans que els hi requerim. Voldríem poder executarho nosaltres respecte aquells que no han fet i després repercutir-los import de la neteja, però
no tenim ni mitjans humans ni tècnics per poder-ho fer. La Sra. Secretària crec que ens vol dir
que com són propietat privades no hi podem accedir, és un tema complicat, estic d’acord amb
vostè, en que s’ha de netejar, s’ha d’exigir que es faci. L’hi donaríem la paraula a la Sra.
Secretària per a que ens expliqui com es pot procedir.
La Sra. Secretària, des de les oficines de l’Ajuntament s’envien les cartes requerint als
propietaris dels solars que tenim identificats i que tots els anys venen a ser els mateixos, tal
com han dit el Sr. Alcalde i el Sr. Crespo, hi ha propietaris que com ja ho sabem netegen abans
que els hi diguem, els bancs últimament també ens estan fent molt de cas, el problema el tenim
en aquells propietaris que no ens en fan, són propietats privades, l’Ajuntament no hi pot
accedir, l’únic que podem fer és posar-los multes coercitives, què significa que com no han
netejat els hi poses una multa com no netegen els hi tornes a posar una altra i així
successivament i així no ens serveis de res perquè continuaran sense netejar, és un problema
creu a tots els municipis i una ordre judicial per a que ens deixen entrar a netejar no crec que
ens la concedeixin.
El Sr. Crespo, ens ho ha deixat clar, des de l’Ajuntament es fan els requeriments però hi ha
propietaris que són reticents i el que ens interessa és que es netegi no cobrar multes. La
campanya de neteja de solars continuarà.
La Sra. Bayerri, els hi faré arribar algunes fotos de coses que no estan bé, els hi vaig comentar
a la comissió informativa a la que vaig assistir, per a mirar que es pot fer. Per exemple la vorera
del carrer Balears, a l’alçada de la botiga d’esports, ens van comentar que està caiguda i que
les persones que van a la botiga ensopeguen, és per mirar d’arreglar-ho.
El Sr. Alcalde, en aquest sentit fer-los un avanç, el regidor de servei el Sr. Espuny m’ha
comentat que tenia intenció d’anar a explicar a la ràdio, que posarà un telèfon al servei de la
població per a posar de manifest tot aquest tipus d’incidències que la gent es trobi pel carrer, a
través del WhatsApp es podran enviar fotos, comentaris, voreres, papereres, faroles que no
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funcionin, etc., i com està al front de la brigada municipal distribuirà la feina, potser l’hi he
aixafat la primícia de demà, però es bo que ho sàpiga’n els regidors. la intenció és bona,
encara que igual el saturen de peticions.
Com a comentari ara que parlem de solars bruts, el solar que hi ha entre el carrer Victòria i
carrer Aragó els van desbrossar farà un mes, si ara hi passen veuran que les herbes tenen més
d’un metre d’alçada, què vol dir això, que com ha plogut tant s’hauria de desbrossar dos o tres
cops, quan en un cop n’hi hauria prou.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, un comentari respecte la resposta al
prec del MAP sobre les ajudes als centres escolars que ha fet el Sr. Alcalde, recordar que la
llicència digital va ser un cavall de batalla d’Esquerra Planera.
El Sr. Alcalde, ho recordo, el regidor d’aleshores el Sr. March més d’un cop ho va posar damunt
la taula, gràcies per la puntualització.
El Sr. Crespo, l’hi agraeixo aquest detall Sra. Franch, perquè quan estàvem en coalició el
regidor Sr. March ho va treballar, es bo recordar-ho.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, una pregunta per al regidor de governació,
voldria que em digués per email el que cobra anualment el vigilant municipal.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, regidor de governació, vostè mateix com a regidor si entra en el pressupost de l’
Ajuntament ho pot consultar, als pressupostos està reflectit el que cobren els treballadors de l’
Ajuntament.
El Sr. Martí, ja ho he fet, però vostè va dir que va fer un estudi que nou vigilants municipals
costàvem 700.000,00 euros/anuals, llavors demanar que ens faci arribar aquest estudi, perquè
a mi no em surten aquests números.
El Sr. Crespo, ja els hi faré arribar a tots els grups municipals, l’hi vaig dir que havia comés un
erro, jo parlava de policia local que és el que s’havia demanat sempre, els hi vaig dir que un
cos de nou agents de policies locals seria aquest import, en comparació amb altres municipis
que tenen policia local i no només ens hem de quedar en el sou, el sou és una petita part de l’
import totals de la despesa de la implantació del cos de policia local, es quedaran una mica
sorpresos.
Vull que quedi clar que vaig cometre un petit error de dir vigilants municipals quan jo em referia
a policia local, el cos de vigilants és una mica més barat però no molt més tampoc.
El Sr. Martí, quan parlàvem en la moció de suport a les ramaderies, vostè Sr. Crespo a fet
referència a les ramaderies autòctones, vostè sap quantes n’hi ha a Tarragona?
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El Sr. Crespo, no desconec, com sap no soc aficionat taurí, he votat a favor i l’únic que he
demanat ha estat que en els propers actes taurins vinguin ramaderies de les Terres de l’Ebre,
si potser i si no potser em diu no ha estat possible per això o per allò.
El Sr. Martí, una pregunta per la regidora d’esports, aquests dies hem estat pel bar de les
piscines i estan molt preocupats perquè aquest any al no haver festes i el que és la barra dels
dies de ball suposen molts diners, i per mantenir la infraestructura que tenen es fa difícil, llavors
ens van comentar que aquest any se’ls acabava la concessió, els nostre prec és si es pot
estudiar, ja que aquest any ha estat atípic, que no es tregui el concurs, no se si es pot fer?, no
se si és o no legal, intentar sumar-los un o dos anys més de pròrroga. La Sra. Secretària, em
diu que no és possible, però com jo no se si és o no legal, la proposta és aquesta.
També se’ns han queixat del tema dels aseos, ahir hi van estar dinant i per anar al aseo és un
problema, demanar si es pot subsanar aquest tema.
Una altra qüestió, hi ha usuaris de les piscines que es queixen de les polseres que els posen a
‘entrada de les piscines, en el sentit que s’esgarren, demanar si és possible fer una polsera de
plàstic.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Panisello, regidora d’esports.
La Sra. Panisello, en quan al tema de la concessió de la llicència del bar ja mirarem com es pot
enfocar. En quant al tema dels serveis, és cert que dins de tota la normativa i la problemàtica
generada pel COVID, i totes les mesures de prevenció que s’han d’aplicar, es va d’haver de
separar el servei de bar de les piscines per mantenir la distància i el protocol oportú, els usuaris
del bar al no tenir accés a les piscines no poden utilitzar les serveis i ho vam subsanar
habilitant els serveis públics que hi ha al poliesportiu, esperem que els usuaris ho entengui i
tingui paciència, s’han de compartir perquè tenim altres activitats com són els casals d’estiu, en
tenim tres el de l’Ajuntament, el del futbol i el del pàdel, no es poden compartir entre grups
diferents i és per aquest motiu que no podem donar servei de dones i homes per separat.
Esperem que tothom ho entengui.
Respecte les polseres, són una innovació veurem el resultat que dona, poc a poc ho anirem
millorant.
El Sr. Martí, en quan al nou servei que s’oferirà a través del WhatsApp anirà molt bé, perquè
quan aniràs pel poble pots fer una foto dels desperfectes que puguis veure, serà molt més
àgil. El felicitem Sr. Espuny.
El Sr. Alcalde, es fa amb bona voluntat, esperem que aquells petits desperfectes que es veuen
i no recordem d’avisar d’aquesta manera sigui més àgil, al poder-los canalitzar a través del
regidor, i donar-los solució.
El Sr. Crespo, voldria desitjar, perquè ara hauríem de desitjar bones festes a tots els planers i
planers, és una llàstima que aquest any no es pugui fer, esperem que puguem gaudir d’alguna
activitat. Desitjar bon estiu a tothom, tot i les mancances de moviments que tenim, que la salut
ens acompanyi i que gaudim amb seny.
El Sr. Alcalde, és el que tots desitgem que les coses vagin el millor possible i malgrat no
tinguéssim festes majors, intentar passar un estiu el més entretingut possible.
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La Secretària acctal.
L'Alcalde

Isabel Verge Caballé
Antonio Ollés Molías
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