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Identificació de la sessió
Sessió: Ple extraordinari 30/07/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 30 de juliol de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 19:50
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)
Sr. Agustí Espuny Fluixà (JUNTS)

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

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE ORDINARI 25/06/2020
Votació:
Per unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 61 AL NÚM. 71
DE 2020

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/08/2020 a les 09:03:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/08/2020 a les 10:13:24

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. 61 al núm. 71 de 2020, amb
un total de 11.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data
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202019 de juny
0000061 de 2020

Unitat

Assumpte
Convocatòria de 'PLE ORDINARI 25/06/2020'

202023 de juny À r e a
Aprovació de nòmines extra de juny de 2020
0000062 de 2020
intervenció
202029 de juny À r e a
Aprovació de nòmines de juny de 2020
0000063 de 2020
intervenció
202030 de juny À r e a
Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 02/07/2020'
0000064 de 2020
Secretaria
20203 de juliol À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 9/2020 i 14
0000065 de 2020
intervenció /2020
20206 de juliol À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 22/2020.
0000066 de 2020
intervenció
202014 de juliol
0000067 de 2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/07/2020'

202020 de juliol À r e a
Delegació de competències en el 1r. Tinent d'Alcalde
0000068 de 2020
Secretaria
202021 de juliol À r e a
Sol·licitud excedència voluntària - Dolors Casadó Papiol
0000069 de 2020
Secretaria
202021 de juliol À r e a
Aprovació Bases que han de regir el procés selectiu per la constitució d'una
0000070 de 2020
Secretaria borsa de treball de peons per la brigada municipal
202022 de juliol À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 23/2020.
0000071 de 2020
intervenció

3. APROVACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL - "REMODELACIÓ DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT - FASE 4A"
El Sr. Alcalde explica que la fase 4a., fa referència a executar les obres de la façana i dels
tancaments, obres que no es podran executar totes elles dins l’exercici 2020, per això es
proposa declarar la plurianualitat de l’obra per tal que una part es dugui a terme l’any 2021.
Concretament si han vist la documentació la despesa compromesa per a l’anualitat 2020 i que
es va dotar de partida en la modificació de crèdit aprovada al Ple passat, és de 169.723,00 € i
quedaran pendents 131.924,00 € per l’anualitat 2021, el que suposa un total de 301.647,83 €.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, no hi ha res a dir, és tal i com es va
programar la realització d’aquesta obra.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, cap comentari al respecte.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, ens agrada la idea de que la
remodelació de l’Ajuntament es faci sense demanar cap crèdit i d’aquesta manera no s’hagi d’
endeutar el Consistori.
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Votació:
Per unanimitat dels membres presents.

Fets
Per tal de donar compliment a la provisió d'aquesta Alcaldia de data 20 de juliol de 2020, la
Secretària interventora de l'Ajuntament va emetre informe proposta amb data 20 de juliol de
2020, en relació al procediment per a l'aprovació de la despesa plurianual per import de
301.647,83 euros, a distribuir en diverses anualitats, amb la finalitat de dur a terme l’execució
de les obres “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 4a”.
Atès que no pot ser estipulada o resulta antieconòmica el seu pagament per un any.
En el seu informe, proposa que el Ple, per majoria simple dels membres presents, autoritzi la
despesa plurianual, per als exercicis 2020 a 2021, por un import total de 301.647,83 €, per tal
de finançar l’execució de les obres “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 4a”, per a
la prestació del servei de Casa Consistorial, i d'acord amb el següent règim financer:
Any

2020

2021

Partida

920*6320007

920*6320007

Import

169.723,00 €

131.924,83 €

Total despesa

301.647,83 €

Despesa a finançar amb recursos propis.
I proposa que doti la partida 920*6320007 del present exercici 2020 amb l'import de 169.723,00
€, amb càrrec a recursos propis, per tal de fer front a la primera anualitat.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL),
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 (TRLMRLC),
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals (RPEL),
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de Parlament europeu i de el Consell 2014
/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (endavant LCSP),
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
Arts. 79 a 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Que autoritzi, per majoria simple dels membres presents, una despesa plurianual, per
als exercicis 2020 a 2021, por un import total de de 301.647,83 €, per tal de finançar l’execució
de les obres “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – Fase 4a”, per a la prestació del servei
de Casa Consistorial, i d'acord amb el següent règim financer:
Any

2020

2021

Partida

920*6320007

920*6320007

Import

169.723,00 €

131.924,83 €

Total despesa

301.647,83 €

Despesa a finançar amb recursos propis.
SEGON. Que es doti la 920*6320007 del present exercici 2020 amb l'import de 169.723,00 €,
amb càrrec a recursos propis, per tal de fer front a la primera anualitat.

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

4. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE TÈCNIC PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
"CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU POLIVALENT"
El Sr. Alcalde, aquest projecte es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació ja que el seu
pressupost d’execució per contracta supera el 10% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament i la
Llei així ho determina. El despatx d’enginyeria que l’ha redactat ens l’ha presentat fa pocs dies,
imagino que em diran que no l’han vist, però si es recorden en la comissió informativa d’
urbanisme els hi vaig dir que la idea és fer una nau, sense floritures, de 46 x 26 m, en la qual
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cap una pista de futbol sala, amb 2 m de marge al seu voltant, el que suposa una superfície
total de 1.190 m2 , a més a més un porxo per donar cabuda als vestíbuls, aseos, magatzems,
etc., tot això fora de la caixa principal de l’edifici, és un edifici bastant simple.
Malgrat el projecte està redactat i si ho creuen convenient ens podem trobar per si veiem algun
detall que es pot millorar o corregir, estem a temps de rectificar-ho, sempre que no es tracte de
modificar la superfície construïda, però la ubicació dels vestuaris, magatzem, etc., inclús la
ubicació de la nau, de tots aquests detalls se’n pot parlar.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el nostre grup ja es va posicionar
sobre aquest tema i continuarem en la mateixa línia, ens abstindrem.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, ja que ha comentat el fet de fer una pista
de futbol sala a l’interior, també estaria bé marcar diferents pistes, de hambol, bàsquet, vòlei,
bàdminton. El nostre grup des d’un primer moment ja els van dir que hi estem totalment a favor
de la construcció de la nau polivalent.
El Sr. Alcalde, es marcaran totes les pistes dels esports que són més habituals al municipi, van
escollir la pista de futbol sala perquè és la més gran i per si en algun moment fes falta.
En aquests moments s’incorpora el Sr. Garcia, regidor del grup municipal del MAP.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, està pensada com una nau polivalent, no
com una nau esportiva, donat que ja tenim el poliesportiu, encara que no està demès que en
un cas de necessitat s’hi pugui fer una activitat esportiva.

Votació:
Per majoria absoluta amb els vots favorables del quatre membres de JUNTS, dos d'ERC,
dos del PP i dues abstencions del MAP.

Fets
Per part de Secretaria s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents a
l'aprovació del projecte "Construcció d'una nau polivalent" redactat pel despatx d’enginyeria
ENATE ENGINYERIA, SLP, amb un pressupost d'execució per contracta de 458.879,32 €.
El projecte ha estat informat per part del serveis tècnics municipals de conformitat amb l'art.
36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
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Fonaments de dret
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Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic.
RD 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament de al Llei de Contractes.
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte tècnic per l'execució de les obres de "Construcció
d'una nau polivalent" redactat pel despatx d’enginyeria ENATE ENGINYERIA, SLP, amb un
pressupost de 379.239,11 €, i 79.640,21 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al
tipus del 21%, el qual no ha estat informat per l'oficina de supervisió de projectes atès que les
obres a executar no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat .
SEGON. Sotmetre el projecte inicialment aprovat a informació pública per un termini de trenta
dies, mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en l’e-Tauler
de la Corporació. perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin
pertinents.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació
o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

5. APROVACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL - "CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU POLIVALENT"
El Sr. Alcalde, a l’igual que en el punt de la declaració de plurianualitat de les obres de la
façana de l’Ajuntament, aquesta obra de construcció tampoc l’executarem dins d’aquest any
2020, per això és necessari declarar la plurianualitat per executar les obres durant els anys
2020 i 2021, per recordar les xifres la despesa assignada a l’exercici 2020 és de 184.000,00 € i
de 274.879,32 € per l’exercici 2021, el que suposa un total de 458.879,32 €, es tracta d’una
xifra important per la qual cosa hem demanat ajuts al PAM, PUOSC, esperem que entre els
dos puguem treure alguna subvenció de manera que no tot el finançament vagi a càrrec dels
recursos propis de l’Ajuntament.

Votació:
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Per majoria absoluta amb els vots favorables del quatre membres de JUNTS, dos d'ERC,
dos del PP i dues abstencions del MAP.
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Fets
Per tal de donar compliment a la provisió d'aquesta Alcaldia de data 21 de juliol de 2020, la
Secretària interventora de l'Ajuntament va emetre informe proposta amb data 21 de juliol de
2020, en relació al procediment per a l'aprovació de la despesa plurianual per import de
458.879,32 euros, a distribuir en diverses anualitats, amb la finalitat de dur a terme l’execució
de les obres “Construcció d’una nau polivalent”.
Atès que no pot ser estipulada o resulta antieconòmica el seu pagament per un any.
En el seu informe, proposa que el Ple, per majoria simple dels membres presents, autoritzi la
despesa plurianual, per als exercicis 2020 a 2021, por un import total de 458.879,32 €, per tal
de finançar l’execució de les obres “Construcció d’una nau polivalent”, per a la prestació del
servei de Casa Consistorial, i d'acord amb el següent règim financer:
Any

2020

2021

Partida

4311*6220008

4311**6220008

Import

184.000,00 €

274.879,32 €

Total despesa

458.879,32 €

Despesa a finançar amb recursos propis.
I proposa que doti la partida 4311*6220008 del present exercici 2020 amb l'import de
184.000,00 €, amb càrrec a recursos propis, per tal de fer front a la primera anualitat.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL),
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 (TRLMRLC),
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals (RPEL),
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de Parlament europeu i de el Consell 2014
/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (endavant LCSP),
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
Arts. 79 a 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
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En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Que autoritzi, per majoria simple dels membres presents, una despesa plurianual, per
als exercicis 2020 a 2021, por un import total de de 458.879,32 €, per tal de finançar l’execució
de les obres “Construcció d’una nau polivalent”, per a la prestació del servei de Casa
Consistorial, i d'acord amb el següent règim financer:
Any

2020

2021

Partida

4311**6220008

4311*6220008

Import

184.000,00 €

274.879,32 €

Total despesa

458.879,32 €

Despesa a finançar amb recursos propis.
SEGON. Que es doti la 4311*6220008 del present exercici 2020 amb l'import de 184.000,00 €,
amb càrrec a recursos propis, per tal de fer front a la primera anualitat.

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. APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS 2021
El Sr. Alcalde, les festes locals com molt bé saben, sant Gregori i santa Bàrbara, l’any 2021
una cau en diumenge i l’altra en dissabte, per això proposem traslladar la festivitat de sant
Gregori al dia 10 de maig i la festivitat de santa Bàrbara al dia 7 de desembre. És necessari
aprovar-ho ara per a poder fer els calendaris laborals i escolars.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor ens sembla correcte.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, estem a 30 de juliol demanaria que per l’
any vinent que es puguin aprovar amb més antelació, perquè així els equips directius dels
centres educatius tindrien més temps per preparar els calendaris escolars.
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El Sr. Alcalde, els equips directius de l’escola i l’institut ja en són sabedors encara que
oficialment no s’hagi aprovat fins avui, ja els hi vam avançar.

Votació:
Per unanimitat.
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Fets
Els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de la mà del Consell de Relacions Laborals, en la
sessió plenària del passat dia 11 de juny, va ratificar la proposta dels dies festius laborals per a
l’any 2021 a Catalunya, i l’Ordre corresponent es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 8156, de 17 de juny de 2020.

Fonaments de dret
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar com a festes locals del municipi de Santa Bàrbara per a l’any 2021,
les següents:
Dia 10 de maig festivitat de Sant Gregori patró del municipi.
Dia 7 de desembre festivitat de Santa Bàrbara patrona del municipi.

SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

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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7. APROVACIÓ ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TM DE SANTA BÀRBARA I EL MAS DE
BARBERANS
El Sr. Alcalde, l’Institut Cartogràfic de Catalunya de tant en tant fa una revisió dels límits dels
termes municipals de Catalunya, perquè entre alguns hi ha disputes, no és el cas de Santa
Bàrbara, que tenim un terme clarament delimitat, entre dos barrancs i una sèrie de camins,
però igualment fan aquestes revisions, comproven la documentació que tenen de quan es van
establir els límits, em sembla que eren dels anys 20 del segle passat, on es descriuen una sèrie
de fites que estan distribuïdes entre els pobles de Santa Bàrbara i el Mas de Barberans,
comprovem físicament si aquestes fites encara estan al mateix lloc, fan un treball de camp, una
fita no l’ha van trobar.
Desprès de tot aquest treball ens van reunir a l’Alcalde del Mas de Barberans, el seu tècnic
municipals i la seva secretària, per part nostra estava jo, el nostre tècnic municipal i la nostra
secretària, ens van presentar tota la documentació i la fita desapareguda, que concretament
hauria d’estar al barranc de Lledó i suposem que per alguna barrancada va desaparèixer, i en l’
únic que ens van d’haver de posar d’acord en que aquesta nova fita, que ara serà virtual, si es
posava al mig del barranc o més a la dreta o més a l’esquerra, finalment ens vam posar d’acord
en posar-la al mig del barranc. De tot això es va signar una acta per part de tots els
intervinents, per part nostra vam donar el tema per acabat però van requerir a la Sra. Secretària
per a que aquesta acta fos aprovada pel Ple de la Corporació.
Per últim comentar que ja ens ha arribat l’inici de les mateixes actuacions respecte la
delimitació entre els termes municipals de Santa Bàrbara i La Galera.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, va iniciar l’expedient de delimitació entre el terme
municipal de Santa Bàrbara i el de Mas de Barberans.
El dia 17 d’octubre de 2019 es van iniciar les operacions de delimitació dels esmentats termes
municipals, que van consistir en el desenvolupament de les operacions de delimitació
mitjançant un anàlisi i valoració de la documentació tècnica de la línia de terme, i en la redacció
de la corresponent acta de delimitació i posterior signatura, per part dels Alcaldes, regidors
assistents, tècnics municipals i secretàries de les dues Corporacions municipals.
Els representants dels ajuntaments de Santa Bàrbara i de Mas de Barberans van acceptar les
coordenades UTM de la fita segona (F2) localitzada sobre el terreny, i les coordenades UTM
teòriques de la fita primera (F1).

Fonaments de dret
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Articles 33.4 i 33.5 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i d eles mancomunitats de Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa
Bàrbara i de Mas de Barberans.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

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

MANIFEST INSTITUCIONAL
8. MANIFEST INSTITUCIONAL DE LES TERRES DE L'EBRE FRONT AL TRANSVASAMENT
A SANTANDER
El Sr. Alcalde, aquest manifest que acabo de llegir ja s’ha aprovat en molts pobles i en la resta
s’aprovarà en els propers dies.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el nostre grup també va presentar
una moció al Consell Comarcal del Montsià en el mateix sentit i va ser aprovada per tots els
grups polítics. Tot el que suposi la defensa del territori hi estem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, la postura del nostre partit a nivell de poble
sempre ha estat la mateixa i també a nivell de territori, a banda de portar les sigles del Partit
Popular portem les sigles de SBAU (Santa Bàrbara Avança Unida), ens sumarem a aquest
manifest perquè creiem que el nostre poble és el primer i el Delta també ho és.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, el manifestes ens sembla molt correcte,
pensem que també s’hauria d’ampliar a altres petits transvasaments que s’han fet i dels que
fins ara no se’n havia dit res.
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El Sr. Alcalde, des del nostre partit de Junts, considerem que tot el que sigui treure aigua de la
conca de l’Ebre a unes altres conques no és correcte, ajudar-nos en moments puntuals o fer
transvasaments dins la mateixa conca es pot estudiar, però enviar aigua fora de la conca, no té
sentit i encara menys a la zona de Santander, que es suposa que si fessin les coses una mica
bé haurien d’anar sobrats.

Votació:
Per unanimitat.
MANIFEST INSTITUCIONAL DE LES TERRES DE L’EBRE FRONT AL TRANSVASAMENT
A SANTANDER
Les alcaldies i els consells comarcals de les Terres de l’Ebre aquí presents, davant l’acord
del dia 11 de juny de 2020 de la Comissió de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’
Ebre (CHE) de transvasar 4,99 hm3 d’aigua del riu Ebre a Santander i que aquest mes de juliol
previsiblement l’aprovarà el Consell de Ministres del Govern de Madrid,
Volem manifestar:
1. Que la gestió i els objectius de les polítiques d’aigua de qualsevol govern han de
contemplar els principis de la Directiva Marc d’Aigües (DMA) de la Comissió Europea
aprovada l’any 2000 per la UE on també hi participa el Govern espanyol.

2. L’objectiu fonamental de la DMA és la prevenció del deteriorament de l’aigua,
la recuperació de la mateixa si està en mal estat com també el manteniment en bon
estat dels rius, les zones humides, les costes i les aigües subterrànies de tota Europa.

3. Cal garantir l’equilibri entre les demandes i els recursos d’aigua disponibles, assumint les
limitacions que te cada demarcació hidrogràfica prevenint la disminució del seus
recursos els pròxims anys amb motiu del canvi climàtic.

4. És fonamental tindre un diagnòstic acurat i real de la gestió actual que es realitza a la
conca hidrogràfica del Cantàbric, posant màxima incidència en la gestió de la xarxa d’
abastament urbà, els plans de creixement urbanístic tant com l’estat i disponibilitat de les
aigües subterrànies i sobretot saber l’estat ecològic dels rius Pas i Besaya.

5. En plena discussió del tercer cicle de planificació del Pla Hidrològic de l’Ebre 2021-2027,
autoritzar l’esmentat transvasament a Santander, sense tindre definit quin serà el
model i els seus objectius, ens situa en una política de servituds i de fets consumats

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/08/2020 a les 09:03:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/08/2020 a les 10:13:24

5.
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que ens obliga a pensar que la CHE i per extensió el Ministerio para la Transición
Ecológica, no tenen cap intenció d’assumir
criteris i objectius de caràcter
mediambiental sostenible sinó que tan sols fan una continuïtat de les velles polítiques
basades en més regadius i més embassaments per una nova tanda de transvasaments
com el de Santander a partir d’ara emmascarats com a “minitransvasaments”, el que
suposa afeblir encara més el Riu Ebre.

6. Les alcaldies i els consells comarcals aquí presents ens comprometem a seguir
minuciosament i oposar-nos a l’aprovació de qualsevol detracció d’aigua que es realitzi a
la Conca hidrogràfica de l’Ebre mentre no tinguem assegurada la pervivència física del
Delta i el bon estat ecològic de l’aigua del tram final del riu al seu pas per les Terres de l’
Ebre.
El Delta de l’Ebre està desapareixent. És un ecosistema singular, zona humida única, d’
importància estratègica internacional on hi viuen unes 60.000 persones amb unes
economies basades en la bona i equilibrada gestió de l’Ebre. Els demanem que no
autoritzin l’esmentat transvasament i que implementen polítiques de gestió encaminades
a preservar els valors ambientals de l’Ebre que facin possible un cabal ecològic real
permetent l’arribada d’aigua i sediments per mantenir la integritat física del Delta de l’
Ebre.
Terres de l’Ebre, juliol de 2020
MOCIONS
9. MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES
CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo, per a que doni lectura a la moció presentada.
El Sr. Alcalde, la concessionària d’aquest dos trams d’autopista, vol que degut a que com a
conseqüència de la pandèmia, han circulat menys cotxes, se’ls hi allargui uns mesos més la
concessió que se’ls hi acaba el dia 1 de setembre de 2021.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor de la moció ja que es
tracta de la defensa del territori i sinó fem pinya entre tots difícilment ho podrem tirar endavant
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, el territori va per davant de tot, hi estem a
favor, fa molts anys que estan cobrant i a arribat el moment de dir que ja n’hi ha prou, per això
hi votarem a favor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, tal com diu el regidor Sr. Martí, ja fa
molts anys que estan cobrant i els manteniments que fan són bastant deficitaris, cada any els
preus van amunt i ens està costant molts diners creuar el país, per tant, això s’ha d’acabar i
que no ens vinguin amb tonteries, de que com a conseqüència del Covid estan tenint menys
ingressos.
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El Sr. Alcalde, el grup de Junts, pensem el mateix ja toca alliberar aquest trams d’autopista, l’
empresa concessionària ja guanya prou milions a l’any i no creiem que vagi de dos o tres
mesos de concessió, la data és l’1 de setembre de 2021.
El Sr. Martí, un incís, de vegades aprovem mocions que no els hi veus un resultat, esperem
que aquesta si es dugui a terme.

Votació:
Per unanimitat.
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA A SANTA BÀRBARA DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O
AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7
El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la mà del ministre
José Luis Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar les empreses concessionàries
que exploten la gestió de les autopistes per les eventuals pèrdues provocades per una
disminució de la mobilitat vial com a conseqüència de la covid-19.
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis reclamaven que
el govern espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir per la disminució del
volum de trànsit al llarg d’aquest període de la pandèmia.
La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat per decret llei
que aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els contractes de concessió
per compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per frenar l’expansió de la pandèmia
durant l’estat d’alarma.
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7 comprès entre
Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En tots dos casos, el
contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de 2021, però amb el nou decret es podria
allargar.
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de l’AP-7, en
els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran oportunitat per
desfer l’embolic viari català i per apostar definitivament per un model de mobilitat sostenible en
el qual els catalans i catalanes no hagin d’estar pagant mitjançant peatges infraestructures que
ja han estat sobradament amortitzades per unes concessionàries que han rebut beneficis
milionaris. Per exemple, el tram de l’AP-7 entre Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més
de 80 vegades, i els seus usuaris encara segueixen pagant un preu molt per sobre al que
hauria de ser un preu mínim, atès que no es tracta de pagar unes infraestructures pagades ja
diverses vegades sinó de cobrir els costos de manteniment associats a aquestes.
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Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació per unanimitat adopta els següents acords:
PRIMER. Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de l’
AP-2 i l’AP7.
SEGON. Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges de l’
AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de setembre de 2021.
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TERCER. Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes esmentades en el
termini establert en les concessions vigents.
QUART. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als grups parlamentaris del
Congrés i Senat.
10. MOCIÓ DE DENÚNCIA DE L'ESPIONATGE POLÍTIC I PER DEMANAR ACLARIR ELS
FETS DEL "CATALANGATE"
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo, per a que doni lectura a la moció presentada.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, en principi estem d’acord amb la
moció, ja que, estem en desacord i en contra de l’espionatge polític, cap partit polític té perquè
tenir aquest tipus d’espionatge.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, estem totalment en contra de l’espionatge,
però veiem que l’actual govern està al lloc que està perquè ha tingut l’ajuda d’alguns partits. En
les mocions anteriors es feia referència a la defensa del nostre territori, en canvi aquesta moció
tema de territori, de les Terres de l’Ebre, no ho és. Per això, per una banda estem a favor de la
moció i per altra veiem que hi ha partits que tenen a les seves mans poder treure el Govern d’
Espanya, llavors ho veiem una mica contradictori.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, comentar la intervenció del Sr. Martí, no
he acabat d’entendre el que vol dir en “ajudes d’altres partits”, suposo que es refereix al partits
que han donat suport a la moció, com Bildu, BNG, etc., i en quan que és una moció que no
afecta al territori, creiem que si ens afecta ja que Terres de l’Ebre estan dintre de Catalunya,
dintre de l’Estat Espanyol i és un tema que ens afecta a tots. El programa Pegasus, és un
programa que es va vendre, i s’està venent a molts països, hi ha proves que s’ha venut a l’
Estat Espanyol, per tant ens afecta a tots.
El Sr. Alcalde, per part de Junts ens sembla correcta la moció la votarem a favor, està clar que
hi ha uns fets delictius i per tant, s’hauria d’aclarir, s’hauria de saber qui està al darrera de tot
això, és evident que s’ha de fer una investigació i dono per fet que des de les instàncies a qui

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 12/08/2020 a les 09:03:03 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 12/08/2020 a les 10:13:24

correspongui es farà. El que no veiem correcte és que es llancin acusacions, donant per
suposat qui són els que estan al darrera, s’ha d’investigar, no es pot donar per fet que hagi
estat l’Estat Espanyol, es pot sospitar però afirmar-ho com es fa en la moció no considerem
que sigui correcte, existeix la presumpció d’innocència i el que acusa ha de demostra el delicte
comés.
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El Sr. Martí, estem d’acord amb el que acaba de dir, a la moció s’acusa al Govern Espanyol,
potser si o potser no, s’haurà de veure, però està clar que no es pot espinar ningú, per això
votarem a favor.
El Sr. Crespo, el fet d’acusar el Govern Espanyol és perquè el programa Pegasus només es
ven a Estats o a cossos de seguretat, per tant, està clar que l’ha comprat un Estat. El que
demanen és una investigació per determinar qui el va encarregar i per determinar el
responsable polític, amb noms i cognoms; com vostè Sr. Alcalde ha dit, la presumpció d’
innocència existeix, però que avui en dia, en el segle XXI, en un Estat democràtic, qualsevol
persona pugui ser espiada pel seu telèfon mòbil que avui tots tenim, entitats, partits polític,
empresaris, associacions, ..., creiem que és una falta de respecte, de transparència i de
democràcia. El que demanem és que s’aclareixi tot.
El Sr. Alcalde, espiar un mòbil, ja ho hem dit, des d’un polític fins a qualsevol ciutadà és un
delicte, ningú té perquè entrar en la teva intimitat. Comentar una dada que no s’ha comentat,
aquesta intromissió es va fer a 1.400 telèfons de tot els món, a Catalunya sembla que es va
entrat a quatre, els altres 1.396 se suposa que no els ha fet el Govern Espanyol?, en això vull
dir que deu haver molts governs que estan interessats en espiar a diferents personalitats, de
manera que no ho hem de deixar reduït només al Govern Espanyol. L’espionatge es dona a
escala mundial.
El Sr. Crespo, aquest comentari crec que està fora de lloc, perquè jo no acuso al Govern
Espanyol dels 1.400 casos d’espionatge, demanem que l’Estat Espanyol respongui dels que s’
han produït a l’Estat Espanyol. No ens sembla graciós jugar amb la llibertat d’expressió dels
ciutadans.
El Sr. Alcalde, nosaltres ho sabem però si algú està escoltant el Ple que sigui coneixedor de la
dimensió de l’espionatge, s’ha fet a gran escala a 1.400 mòbils de tot el món, que se sàpiga,
simplement volia fer aquesta apreciació.

Votació:
Per unanimitat.
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Santa
Bàrbara-AM de denúncia de l’espionatge polític i per demanar aclarir els fets del
“Catalangate”
Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a través dels seus
telèfons mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació anomenada Pegasus. El
president del Parlament, Roger Torrent, el diputat, exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’
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Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, el director
tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, el membre de l’ANC, Jordi Domingo, són
alguns dels noms que fins a dia d’avui han aparegut en el marc de les investigacions.
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Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es ven a
governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme. Segons els dos
mitjans de comunicació que van desvetllar la notícia, The Guardian i El País, el programa va
ser instal·lat a través d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i permet entre d’altres qüestions
activar el control remot de la càmera i el micròfon, escoltar converses, llegir missatges, accedir
al disc dur, fer captures de pantalla o revisar l’historial de navegació.
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i segons
algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrera. Un fet, que de demostrar-se,
seria molt greu, molt preocupant i impropi d’un estat democràtic. Considerem que el govern
espanyol hauria de ser el primer interessat en descobrir qui hi ha al darrere i actuar amb
conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de rivals polítics.
Aquesta és una mostra més que la causa general contra l’independentisme és ben viva, i que
la persecució constant contra el moviment democràtic independentista està dirigida des de les
clavegueres del règim del 78. Una guerra bruta que ha d’aturar-se, i una necessària via política
que ha de portar l’amnistia de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones
exiliades polítiques, així com el necessari exercici del dret a l’autodeterminació per decidir el
futur polític com a poble.
Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP,
EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat la gravetat d’
aquests fets, i demanen al govern espanyol que investigui el cas i la creació d’una comissió
d'investigació.
Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació per unanimitat adopta els següents acords:
PRIMER. Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al diputat, exconseller
d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, a l’exdiputada i
exiliada Anna Gabriel, al director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, al membre
de l’ANC, Jordi Domingo, i a qualsevol altra víctima de l’espionatge polític.
SEGON. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o càrrecs
institucionals.
TERCER. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per conèixer
si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest, amb l’objectiu de
conèixer si s’ha fet servir per espiar de forma il·legal rivals polítics, i que es prenguin les
mesures adequades per acabar amb la guerra bruta.
QUART. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del ministre
d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre els fets.
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CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Ministeri de
Defensa, al Ministeri d’Interior i al Govern espanyol.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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