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Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI 30/09/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 30 de setembre de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 19:36
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 Isabel Garcia León (MAP - MTE - ECG)
Sr. Adrián García Mármol (MAP - MTE - ECG)
Sr. Agustí Espuny Fluixà (JUNTS)

Excusen la seva assistència:
Sra. Maria Àngels Bayerri Muria (PP)
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)

ACORDS
Intervenció del Sr. Alcalde
1. INTERVENCIÓ DEL SR. ALCALDE
El Sr. Alcalde excusar la presència de les regidores Sr. Bayerri i Franch.
Dir-los que aquest Ple és fa de forma presencial, des del passat 17 de març que els Plens els
fèiem de forma telemàtica, tornem una mica a la normalitat encara que estem mantenint les
distàncies de seguretat, amb la mascareta i sense públic, hem d’anar fent passos cap a la
normalitat que no se si la recuperarem mai.
El Sr. Martí, en primer lloc excusar la meva companya Sra. Bayerri, és cert que des del mes de
març que no fèiem Plens de forma presencial, però tenint en compte la situació del poble, que
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la setmana passada vam tenir un augment de positius, creiem que hauria estat millor fer-lo
telemàtic i d’aquesta manera la meva companya hauria pogut assistir a la celebració d’aquest
Ple.
SECRETARIA
2. APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI 30/07/2020
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Votació:
Per unanimitat.

3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 72 AL NÚM. 90
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. 72 al núm. 90 de 2020, amb
un total de 19.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

27
de
2020juliol de
0000072
2020

Assumpte

Convocatòria de 'Ple extraordinari 30/07/2020'

30
de
2020Àrea
juliol de
Aprovació de nòmines de juliol de 2020
0000073
intervenció
2020
1 0
2020d'agost
0000074
de 2020

Àrea
Decret d'inici de l'exp. de contractació "Remodelació de l’edifici de
Secretaria l'Ajuntament – Fase 4a"'

1 0
2020d'agost
0000075
de 2020

Àrea
Reconeixement de triennis - Rosa Ana Fort Rodríguez
Secretaria

1 1
2020d'agost
0000076
de 2020

Àrea
Proves selectives de personal - Vigilants municipals 2020
Secretaria

1 1
2020d'agost
0000077
de 2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 13/08/2020'

1 4
2020d'agost
0000078
de 2020

Àrea
Aprovació de factures
intervenció

3 1
2020d'agost
0000079
de 2020

Àrea
Aprovació de nòmines d'agost de 2020
intervenció

3 1
2020d'agost
0000080
de 2020

Àrea
Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/09/2020'
Secretaria

2020-

10
de
setembre À r e a

Admisió a tràmit reclamació de responsabilitat patrimonial - Exp. 01/2020
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0000081 de 2020

Secretaria

14
de
2020Àrea
setembre
Aprovació línies fonamentals del pressupost 2021
0000082
intervenció
de 2020
15
de
2020Àrea
Proposta Adquisició directa finca situada al carrer Major, 9-11 per destinar-la
setembre
0000083
Secretaria a aparcament
de 2020
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15
de
2020Àrea
setembre
Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/09/2020'
0000084
Secretaria
de 2020
16
de
2020Àrea
Adquisició directa finca situada al carrer Major, 9-11 per destinar-la a
setembre
0000085
Secretaria aparcament
de 2020
17
de
2020Àrea
setembre
Modificació de Crèdit 2/2020
0000086
intervenció
de 2020
Proposta d'inici d'aprovació bases que han de regular el procediment d’
17
de
2020Àrea
atorgament de les subvencions previstes en el marc de les mesures
setembre
0000087
Secretaria econòmiques, urgents i de suport al teixit comercial de Santa Bàrbara afectat
de 2020
per la situació del COVID-19.
22
de
2020Àrea
setembre
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 27/2020.
0000088
intervenció
de 2020
23
de
2020Àrea
setembre
Reconeixement serveis prestats Xavier Cardona Fumadó
0000089
Secretaria
de 2020
24
de
2020Àrea
setembre
Decret d'inici de l'exp. de contractació "Construcció d'una nau polivalent''
0000090
Secretaria
de 2020

4. APROVACIÓ INICIAL BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE
LES SUBVENCIONS PREVISTES EN EL MARC DE LES MESURES ECONÒMIQUES,
URGENTS I DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL DE SANTA BÀRBARA AFECTAT PER LA
SITUACIÓ DEL COVID-19
El Sr. Alcalde, es tracta d’un paquet de mesures que en el Ple del mes d’abril ja vàrem aprovar
una partida pressupostària, el tràmit de redacció de les bases, amb el compliment de la
normativa corresponent ens ha portat a passar l’estiu i ara del que es tracta és d’aprovar-les,
un cop aprovades hi ha un període d’exposició pública d’un mes, per si es volen presentar
al·legacions i llavors si no se’n presenten, els comerciants ja podran sol·licitar les ajudes. No se
si les han pogut llegir, són similars a les aprovades per la resta de municipis que n’han aprovat.
Els hi llegiré qui són els beneficiaris:
“Poden beneficiar-se dels ajuts previstos en aquestes bases, aquelles persones físiques o
jurídiques que desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis abans de l’entrada en
vigor d’aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia de la
COVID-19 i que reuneixin els següents requisits:
a) Haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencial, i per tant, haver-se vist
afectat pel tancament, degut a les mesures de confinament decretades.
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b) En cas d’haver pogut continuar la seva activitat un cop entrat en vigor el decret 463/2020 de
14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, però haver sofert una davallada dels seus
ingressos per vendes d’un mínim del 75% respecte el mateix període de l’any anterior.
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En cas de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es
farà amb la mitjana de facturació mensual des de l’alta de la seva activitat.”
Pensem que al poble se’n podran beneficiar i s’hi podran acollir, molts comerciants i autònoms,
esperem que ho demani tothom, és cert que s’haurà d’aportar una sèrie de documentació però
serem generosos en el sentit de que si veiem que algú es deixa algun document l’hi advertirem,
un cop acabat el termini de presentació es resoldran i se’ls hi notificarà.
La nostra idea és que abans de desembre els beneficiaris hagin pogut cobrar la subvenció, no
és una gran solució però és un ajut.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem totalment d’acord en l’
aprovació d’aquestes bases, ja que el nostre grup MAP, va presentar una sèrie de mesures,
algunes de les quals coincidien en les que varen presentar l’equip de govern. Quan més aviat s’
agilitzi el tema millor.
Voldria fer una pregunta, respecte el percentatge del 75% de pèrdues, imagino que ha de ser
en el mateix període de temps?
El Sr. Alcalde, sí, tal com diuen les bases, haver sofert una davallada dels seus ingressos per
vendes d’un mínim del 75% respecte el mateix període de l’any anterior.
La Sra. Garcia, i l’import de l’ajuda, quina serà?
El Sr. Alcalde, en funció de la documentació que presenti, hi ha un màxim de 300,00 € per
sol·licitud, hem calculat que podem cobrir fins a 70 sol·licituds. Si se’n presenten més s’haurà
de prorratejar.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, tenia el mateix dubte respecte el 75%, no
havia quedat clar, ho veiem bé. La petició que el nostre grup va presentar, i que no es va
considerar moció, anava també en aquesta direcció, per tant ho veiem bé i el que vostè ha dit
de prorrogar estem segurs que si fa falta es farà i es continuarà ajudant els comerços del poble.
El Sr. Alcalde, la nostra voluntat des del primer dia és aquesta.
El Sr. Martí, la vostra i la nostra també i crec que la de tots els grup que formem el Consistori.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, crec que tota ajuda és poca i que si fa
falta ajudar més endavant en alguna cosa més s’intentarà, és una proposta molt bona que serà
ben rebuda.
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El Sr. Alcalde, haguéssim tingut ganes que s’hagessin pogut aprovar més aviat.
El Sr. Crespo, si, la veritat que aquest any en tot aquest tema del COVID, la tramitació
administrativa a anat més lenta, però al final s’ha aconseguit.
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Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les bases reguladores del procediment d’
atorgament de les subvencions previstes en el marc de les mesures econòmiques, urgents i de
suport al teixit comercial de Santa Bàrbara afectat per la situació del COVID-19.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.

Fonaments de dret
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu art. 17 estableix
que les Administracions públiques aprovaran mitjançant una ordenança específica les
bases reguladores de la concessió de les subvencions.
El Títol 3 Capítol 1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’
Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, atorga als Ajuntaments l’activitat de foment,
promoció d’activitats socials i econòmiques.
La Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorga als Ajuntaments
competència en matèria d’activitats de foment.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores del procediment d’atorgament de les
subvencions previstes en el marc de les mesures econòmiques, urgents i de suport al teixit
comercial de Santa Bàrbara afectat per la situació del COVID-19.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini d’un mes, als efectes
de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí
Oficial de la Província i a l’e-Tauler 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.
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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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5. APROVACIÓ PROVISIONAL 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
El Sr. Alcalde, per a que tothom sàpiga del que estem parlant és la mançana del magatzem
municipal, la qual s’exclou del DR-3, que està format pel terrenys de la plaça de bous i pels
terrenys del darrera del carrer Lluna, ja vam explicar que és necessari per a poder realitzar
alguna actuació i que no estigui tota lligada al DR-3,.
Feta l’aprovació inicial es va posar a exposició pública i un cop acabada aquesta sense que
hagin hagut al·legacions, s’ha de procedir a l’aprovació provisional i donar trasllat d’aquest
expedient a la CUTE (Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre), on s’aprovarà
definitivament .
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, es tracta d’un tràmit administratiu per
una actuació beneficiosa, per si algun dia s’ha de fer una actuació urbanística, ens sembla
correcte.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, a l’igual que ha dit la companya del MAP,
és un tràmit administratiu, per a poder fer algun tipus d’actuació.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, tot el que sigui un benefici per al poble
ens sembla correcte.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Atès que 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 per l’arquitecta
Laura Ismael Segarra, aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de
juny de 2020.
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Atès que el projecte de modificació puntual esmentat ha estat exposada al públic mitjançant
anunci publicat , ha estat exposada al públic mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la
Província número CVE 2020-04230 del dia 09 de juliol de 2020, el Diari l’Ebre del dia 10 de
juliol de 2020, a la pàgina web i l’e-tauler de l’ajuntament i als ajuntament confrontants amb el
terme municipal de Santa Bàrbara, sense que en el termini d’un mes d’exposició pública s’hagi
presentat cap reclamació o al·legació.
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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 provisionalment 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 per l’arquitecta Laura Ismael Segarra.
SEGON. Donar trasllat de la modificació de les normes subsidiàries, provisionalment aprovada,
juntament amb còpia de l’expedient administratiu, a la Comissió territorial d’urbanisme de les
Terres de l’Ebre, instant la seva definitiva aprovació.

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 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ "CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU
POLIVALENT'
El Sr. Alcalde, al Ple anterior del 30 de juliol vam aprovar el projecte i la seva plurianualitat, ara
es proposa l’aprovació de l’expedient de contractació per licitar les obres, es publicarà al perfil
del contractant i hi haurà un període de 20 dies naturals per presentar ofertes, després obertura
de pliques i ja veurem quina empresa s’adjudica l’obra.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, és un tràmit administratiu per licitar
les obres.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, la construcció d’aquesta nau serà una
edificació important al poble i a més portarà cua per l’import de la seva construcció. Molta gent
pot arribar a pensar que són diners mal invertits, que ja tenim el pavelló municipal. De fet és un
tema que es comentarà i ja es comenta per les xarxes socials.
El nostre grup, ho hem dit per activa i per passiva, ho portàvem al nostre programa electoral,
aquest es pot fer i desfer, però creiem que s’ha de fer, més que res perquè en el pas del temps
l’amortitzarem amb el cost de les carpes de la fira de l’oli. Es pot pensar que aquests diners es
poden invertir en els comerços i amb el teixit associatiu del municipi, és cert, però el nostre
grup es manté en el que ja vàrem dir, en que se’n farà un ús diferent a l’ús que es dona al
pavelló poliesportiu, encara que en la meva opinió al pavelló se li hauria de donar molt més ús
del que actualment té. Esperem que a aquesta nova nau polivalent se li doni un ús no tant
qualitativament com quantitativament i que es pugui amortitzar no només amb fires sinó amb
molts més actes.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, és una infraestructura necessària, com
ha dit el Sr. Martí, la despesa de les carpes de la fira és una despesa important, sobre un 40%
del pressupost total, per tant, el cost de la nau s’amortitzarà en uns quants anys i a més es pot
destinar a altres actes. És normal que la gent quan es fa una despesa important en parli, però
com deia el Sr. Martí és una bona obra, aprofito per felicitar-lo ja que és una proposta del seu
programa electoral i és una bona iniciativa.
El Sr. Alcalde, insistir en el mateix és una obra que, encara que un dels objectiu principals que
ens vam plantejar va ser donar cabuda a la fira de l’oli, un cop feta se’ns obre un escenari nou
que ens permetrà plantejar fer coses que fins ara no se’ns havia passat pel cap, com per
exemple una fira de cotxes d’ocasió, o altres fires, o concerts o altres activitats que no ens
havíem plantejat; i ara és la nostra responsabilitat i dels equips de govern futurs els que tenim
la missió de dinamitzar el nou espai, crec que és una inversió de futur.
Comentar-los que, ha sortit per les xarxes socials que el cost d’aquesta nau polivalent és de
458.000,00 €, s’ha de tenir en compte que és el cost de licitació però com saben totes les
empreses fan ofertes a la baixa de manera que el cost real d’execució serà inferior, quan s’
obrin les pliques es sabrà. Tenim un exemple molt recent el carrer Aire que fa poc que es va
acabar, el cost de licitació eren 380.000,00 €, i el cost d’execució ha estat de 290.000,00 €, per
tant, 90.000,00 € de reducció, és una quantitat molt important, estem parlant d’un 25%.
Continuaran sent molts de diners però igual es queda reduït a 350, 360, 370 mil euros.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, una pregunta abans de la votació, a
banda de la utilitat que se li pugui donar, a nivell particular se’n podrà fer ús?
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El Sr. Alcalde, a l’igual que es fa en la resta d’edificis municipals en que se’n fa ús, s’haurà de
fer un reglament d’ús i en principi no ha d’haver cap limitació.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, pensar que aquesta nau només s’ha de fer
servir per realitzar la fira de l’oli, és una equivocació.
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El Sr. Alcalde, la nostra obligació és treure-li el màxim profit possible, amb fires, concerts,
esport, sopars multitudinaris, etc., és un actiu que l’hem d’aprofitar.

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

Fets
Atenent que en data 24 de setembre de 2020, l’Alcalde de la Corporació incoà l’expedient per
contractar l’obra "Construcció d’una nau polivalent", tot motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat per a la seva
adjudicació el procediment obert simplificat, oferta econòmicament més avantatjosa.
Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.

Fonaments de dret
Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat oferta
econòmicament més avantatjosa, per a l’obra "Construcció d’una nau polivalent", tot convocantne la licitació.
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SEGON. Autoritzar, en quantia de 458.879,32 € IVA inclòs, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, atenent la seva declaració de plurianualitat,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4311*6220008 del pressupost 2020 i del pressupost
2021 d’aquest Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte
de l’obra "Construcció d’una nau polivalent" mitjançant procediment obert simplificat.
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QUART. Publicar al Perfil del contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de vint
naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es
presentin les proposicions que es considerin pertinents.
SISÈ. Notificar el present acord al departament d’intervenció i a obres municipals.

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

7. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CIRCULACIÓ AL TERME MUNICIPAL DE SANTA BÀRBARA.
El Sr. Alcalde, en el tràmit de l’aprovació inicial ja vam explicar que es tracta d’una ordenança
que ha de ser compatible amb el sistema informàtic que té Base per a gestionar les sancions,
un cop exposada al públic sense que s’hagin presentat al·legacions es passa a l’aprovació
definitiva i un cop publicada al BOP entrarà en vigor i es podrà aplicar. És un tema que s’ha
allargat i voldríem que comences a funcionar aviat.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, és un tema positiu, sempre i quan es
pugui aplicar i per a que el servei de vigilància ho pugui aplicar és necessària una ordenança
que ho reguli. És una cosa necessària i quan més aviat es pugui aplicar millor.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, és una llàstima que les qüestions
administratives vagin tan poc a poc, s’hauria pogut fer molt més abans, hem perdut temps i
com més aviat estigui en marxa millor.
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El Sr. Alcalde, estic d’acord amb vostès, ja que per fer qualsevol cosa s’han de seguir una sèrie
de tràmits que fan que les coses s’allarguin en el temps, ja que si no es segueix la via
administrativa corresponent ens podem trobar amb impugnacions que llavors encara
retardaríem més les coses.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, en la línia del Sr. Martí també penso que
és un tema que s’hagués hagut de fer fa temps, ara ens hi hem posat i les circumstàncies
actuals ens ha retardat els tràmits, Base ha estat molt temps sense facilitar-nos l’esborrany d’
ordenança, i tal com diu el Sr. Alcalde quan emprens un tema creus que en quinze o vint dies
estarà solucionat però la realitat és una altra i tot s’allarga.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de juny de
2020, l’Ordenança municipal reguladora de la circulació al terme municipal de Santa Bàrbara.
Atès que l’aprovació inicial de l’ordenança esmentada ha estat exposada al públic per un
termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona
número CVE 2020-04394 del dia 15 de juliol de 2020 i a l’e-Tauler de l’Ajuntament, sense que
contra la mateixa s’hagi formulat cap mena de reclamació o al·legació.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 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:
PRIMER. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la circulació al terme
municipal de Santa Bàrbara.
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre de l’Ordenança municipal reguladora de la
circulació al terme municipal de Santa Bàrbara, i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent
referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en
vigor.
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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

INTERVENCIÓ
8. RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS 2019
El Sr. Alcalde, en la comissió informativa d’hisenda ja se’n va parlar, tots els Ajuntaments tenen
una sèrie de béns, edificis, vehicles, material informàtic, etc., que d’un any a l’altre van variant,
per adquisicions i per amortitzacions, el detall de l’inventari està a la seva disposició a
secretaria per si el volen consultar.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, ens va informar a la comissió
informativa d’hisenda i el vam veure correcte.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, ja ens adreçarem a secretaria per veure’l,
ja que a la comissió informativa no vam poder assistir.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, va quedar prou clar a la comissió
informativa d’hisenda i és una tràmit més que hem de fer cada any.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a la
rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de desembre de
2019.

Fonaments de dret
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D'acord amb l’article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment a l’aprovació de
la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb l’
apartat 3 del mateix precepte.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació, actualitzat a
data 31 de desembre de 2019 i formulat per la secretària, que incorpora com annex els
inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, societats municipals i altres ens
dependents de l’Ajuntament.
SEGON. Retre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.

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

TORN DE PARAULA
9. INTERVENCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'OPOSICIÓ
El Sr. Alcalde, els hi voldria donar un torn de paraula per si volen comentar alguna qüestió que
no consta a l’ordre del dia.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, a un Ple vam demanar que s’arreglés
una vorera del carrer Ribera d’Ebre i no s’ha fet. Demanar que ho tinguin present.
El Sr. Alcalde, en som conscients i el regidor de serveis ens ho pot aclarir i dir-nos com ho
tenim.

El Sr. Espuny, regidor de serveis, com sap amb tot el tema de la pandèmia, més dues baixes
mèdiques de llarga durada. La brigada està desbordada, però l’hi asseguro que si tornen a la
normalitat que abans d’acabar l’any es farà, és una de les feines que se que tenim pendents,
no només aquesta vorera moltes altres més. Les circumstàncies actuals no ens han permès,
encara que tinguem dos operaris que van fent feines pel poble, poder-ho fer.
El Sr. Alcalde, comentar-los que la selecció de la borsa de peons s’ha fet aquesta setmana, de
manera que en breu podrem incorporar noves persones a la brigada, per a substituir aquestes
dues baixes de llarga durada.
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La Sra. Garcia, i una altra qüestió, en canvi del sistema d’abastiment d’aigua de les cubes que
ens van dir que estaven pendents de fer un canvi, de canviar el sistema, és un tema que l’
arrosseguem de l’any passat.
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El Sr. Alcalde, és un tema que s’ha allargat molt, l’empresa instal·ladora ha estat amb ERTO
fins fa poc i ens han dit que vindran en breu.
El Sr. Espuny, regidor de serveis, la setmana passada vam parlar amb els instal·ladors i ens
van dir que l’empresa que és de Barcelona, han de venir a instal·lar un programa a l’ordinador
de les oficines de l’Ajuntament, un cop instal·lat el programa, s’instal·larà l’aparell i s’informarà
als pagesos del canvi i de com serà el seu funcionament.
El Sr. Alcalde, tot això enllaça amb el que comentaven abans, són temes que voldries tenir-los
enseguida, perquè és una tema que fa mesos que va, el regidor Sr. Garcia en un Ple del mes
de febrer ja ho va preguntar, i la intenció era que en un mes o dos estès resolt però la realitat
ha estat una altra, per una sèrie de raons.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, en aquestes moment no farem cap
intervenció però per al proper Ple, tenim moltíssimes preguntes, ja que no s’ha fet cap Ple
ordinari des del mes de juny.
El Sr. Alcalde, si té tantes preguntes i les té preparades li demanaria que ens les fes arribar, d’
aquesta manera li podrem contestar al moment.
El Sr. Martí, ja l’hi van dir que el nostre grup faria les preguntes en el Ple.
El Sr. Alcalde, un últim comentari adreçat a tots els membres de l’oposició, en les sessions
plenàries es va demanar que s’havien de fer comissions informatives, ja que, durant les dues
legislatures anteriors no se’n havien fet, la voluntat d’aquest equip de govern, des del primer dia
va ser fer-les, i els hi voldria demanar que, la setmana passada se’n va fer una, aquest dilluns
una altra, i a la primera va venir un membre de l’oposició i a la segona un membre de l’oposició,
i la veritat et quedes decebut perquè les prepares, no et pots presentar sense res, s’ha de
preparar la documentació i si arriba un dia en que no acudeix ningú..., els encoratjo a que
assisteixin ja que es fan bàsicament per vostès, l’equip de govern ja sabem els temes que
tractem, es fan amb la intenció de que vostès estiguin informats de les actuacions que es duen
a terme al poble.
El Sr. Garcia, representant del grup municipal del MAP demana que si es possible les
comissions informatives en lloc de fer-les a les 18.00 hores si es poden fer a les 19.00 hores.
El Sr. Alcalde, es qüestió de plantejar-ho, ens dona igual es poden fer a les 19.00 hores.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, crec Sr. Alcalde que el comentari que ha
fet sobrava, durant un any i mig la majoria de regidors han fet una comissió informativa i alguns
no n’han fet cap. Dilluns jo no vaig assistir perquè com li vaig dir no vaig poder accedir a la
convocatòria i em vaig pensar que la tornarien a enviar, sabia que era a les 6 de la tarda però
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no vaig poder accedir a la convocatòria, que segons em va dir vostè va ser per una qüestió de
privacitat.
El Sr. Alcalde, si però sabia l’hora i el lloc.
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El Sr. Martí, si ho sabia però com em va dir que era un problema de privacitat i que ho
canviaríem, em vaig pensar que ho tornarien a enviar i canviarien el dia pel fet que no poder
accedir. No crec que fos oportú el comentari que ha fet.
El Sr. Alcalde, em sento en l’obligació de dir-ho, perquè estem fent les comissions informatives
i si veiem que la resposta de vostès, pel motiu que sigui, no acudeixen, vostè parla d’un raó
però hi ha dos persones més de l’oposició que tampoc van venir, llavors penses que ens estem
equivocant i no cal fer-les perquè si les fem i resulta que no hi ha interès en rebre aquesta
informació.
El Sr. Martí, recordo que quan era Alcalde el Sr. Martí Farnós, es feien comissions informatives,
no remunerades, una abans de cada sessió de Ple i una cada sis mesos de cada regidoria.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, tal com diu el SR. Martí, ha estat un
fet puntual a dues comissions, i feia molt de temps que no se’n feien i si ha coincidit que a dues
comissions dues persones no han acudit crec que no es pot generalitzar. Voluntat de venir crec
que tots els regidors en tenim i si ara per diverses qüestions no s’ha pogut acudir no passa res.
Els temes ens interessen a tots, per això hem demanat que es facin
El Sr. Alcalde, se’n pot parlar, si és un tema d’horaris o de lloc, etc.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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