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Identificació de la sessió
Sessió: PLE ORDINARI 29-10-2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 29 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 21:10
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 PLE EXTRAORDINARI 30/09/2020
Votació:
Per unanimitat

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 91 AL NÚM. 104
DE 2020

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 22/12/2020 a les 12:56:15 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 22/12/2020 a les 13:23:21

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. 91 al núm. 104 de 2020, amb
un total de 14.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat
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25
de
2020setembre
0000091
de 2020

Assumpte

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 30/09/2020'

29
de
2020Àrea
setembre
Aprovació de nòmines de setembre de 2020
0000092
intervenció
de 2020
29
de
2020Àrea
setembre
Sol·licitud de reducció de la jornada laboral - Cardona Cid, Patrici
0000093
Secretaria
de 2020
29
de
2020setembre
0000094
de 2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 01/10/2020'

20205 d'octubre À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 25/2020 i 30
0000095 de 2020
intervenció /2020
20205 d'octubre À r e a
BAIXA INSCRIPCIÓ INDEGUDA PADRÓ HABITANTS. EXP. 1/20
0000096 de 2020
Secretaria
20207 d'octubre À r e a
Concessió llicència ambiental per canvi no substancial de la llicència
0000097 de 2020
Secretaria ambiental de l'establiment BARNIZADOS INDUSTRIALES, SA (BARINSA)
1 3
2020d'octubre
0000098
de 2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 15/10/2020'

1 4
2020d'octubre
0000099
de 2020

Àrea
Aprovació llista definitiva de persones admeses i excloses i se'n determina
Secretaria la composició del Tribunal

1 5
2020d'octubre
0000100
de 2020

Vigilants

2 0
2020d'octubre
0000101
de 2020

Àrea
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL - José C. Soler
Secretaria

2 2
2020d'octubre
0000102
de 2020

Àrea
LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL - CARRER MELODIA, 10
Secretaria

2 3
2020d'octubre
0000103
de 2020

Àrea
Modificació de crèdit 3/2020 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de
intervenció crèdit

2 3
2020d'octubre
0000104
de 2020

Àrea
Proposta de requeriment
Secretaria

Retirada de la via pública del vehicle matricula 5743 FHD

3. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA, SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 22/12/2020 a les 12:56:15 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 22/12/2020 a les 13:23:21

El Sr. Alcalde, es tracta d’un conveni que ja es va aprovar en el seu dia i ara del que es tracta
de la seva renovació, l’ajuntament autoritza a que el cos del Mossos d’Esquadra pugui posar
sancions, si és necessari, dins el cas urbà.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, mitjançant aquest conveni els Mossos
d’Esquadra puguin sancionar, però és de suposar que des del moment en que tinguem el nou
vigilant, ja podran sancionar?, com està el tema?
El Sr. Alcalde, podran sancionar tots dos cossos, estaran tots dos per a poder sancionar. El
desitjable seria no haver de sancionar a ningú però ja sabem que malauradament hi ha gent
que si no és a base de sancions no aprèn.

Votació:
Per unanimitat

Fets
I. L'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la possibilitat que tant el
Departament d'Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis de
col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències.
II. No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català
de Trànsit, disposa que el director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la
competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que
corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre
l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.
III. L'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra , en relació amb la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997,
de 15 de desembre, preveu que aquest cos policial pot assumir l'exercici de funcions de
denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes
sempre que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint aquesta denúncia, d'acord amb
l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de
vigilància del trànsit.

Fonaments de dret
Article 114.3.e) 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
Article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament
de Santa Bàrbara, sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes.
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SEGON. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
tramitació i execució d'aquest acord.
TERCER. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit el text del conveni aprovat de
col·laboració sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció.

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

ALCALDIA
4. APROVACIÓ AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE PLA HIDROLÒGIC DE L'EBRE
El Sr. Alcalde, es tracta d’un document amb tretze pàgines que han fet un grup d’experts en el
tema hidràulic, conservació del medi natural, biologia, entre els quals es troba un planer, el
biòleg Carles Ibáñez, em consta que moltes entitats locals del territori estan presentant
al·legacions, i en l’última pàgina estan resumides el que es demana en aquestes al·legacions,
que serien tres:

“Restaurar una amplada de platja suficient en els llocs on sigui necessari per minimitzar
els danys dels temporals (renaturalitzar la franja costanera) (caldrà estudiar quina és la
millor solució tècnica per aconseguir-ho i per al seu manteniment en el temps).
Restaurar el flux d'aigua i sediment al riu Ebre seguint directrius científiques i tècniques
avalades per estudis existents i per nous estudis, i també d'acord amb les conclusions
de la "Taula de Consens de Delta", prèvia execució d'una o més proves pilot a Riba-roja
per avaluar el millor sistema de transvasament de sediments (més endavant caldrà
pensar en fer permeables a el transport de sediments riu avall a altres embassaments
situats aigües amunt a fi d'alliberar material de qualitat a llarg termini).
Augmentar els cabals ecològics per garantir la supervivència del Delta de l'Ebre i el bon
estat ecològic del riu i dels ambients de transició, considerant la proposta de l'Agència
Catalana de l'Aigua. La proposta de "cabals ambientals" prevista en el EpTI 09 ja ha
estat desqualificada per diversos informes i estudis (veure Ibáñez et al., 2020) i per la
pròpia UE a l'octubre de 2003. Els estudis tècnics per als Plans de Conca de l'Ebre han
estat poc transparents i no es basen en estudis científics avalats per la seva publicació
en revistes científiques.”
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, tot el que sigui conservació del Delta i
del nostre territori hi estem d’acord i ho considerem positiu.
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El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, crec recordar que en Ple anterior hi va
haver una moció a favor del riu Ebre i vam dir que tot el que sigui defensar el territori el nostre
grup hi estaria a favor.
És cert que a nivell estatal el nostre partit vota de forma diferent, però nosaltres a nivell del
poble ens importa el Delta i a molta gent del poble els importa, per tant, estem a favor de
defensar el territori, però s’ha de tenir en compte que han passat molts governs que han
defensat el Delta però mai l’han acabat de salvar, és molt complicat el tema dels sediments, de
drenat els sediments dels pantans, queda molt bé aprovar aquest tipus de mocions però hauria
estat millor haver pogut gaudir aquest estiu del Delta. A nivell del poble ho podrem aprovar
però a nivell estatal que és on es mouen els diners i on de veritat es pot posar fil a l’agulla a
veure si d’una vegada s’hi posen i no només recordar-se’n del Delta quan hi ha les llevantades
i un cop ha passat ningú se’n recorda. El nostre grup donarà suport a les al·legacions i desitjo
que a nivell estatal o autonòmic es solucionin d’una vegada els problemes del Delta de l’Ebre.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, tal com diuen les al·legacions és molt
important restaurar la costa que la tenim molt malmesa el temporal “Gloria” ha fet molt de mal,
és cert que la conservació del Delta és molt important i per tant, els sediment que arrossega el
riu han de baixar d’una manera una altra, tal com ha dit el company han passats molts governs
i no s’ha fet res, només hi ha bones intencions, per això esperem que d’una vegada per totes s’
hi posen tots, ara sembla que a banda de les entitats hi ha més organismes implicats en
intentar salvar el Delta de l’Ebre
El Sr. Alcalde, com tots vostès han dit, crec que en el territori el que tots tenim en comú és la
densa del territori i del Delta de l’Ebre, que a més és una part molt dèbil, tal i com s’ha vist
aquest any amb els temporals que han hagut i que s’espera que en els propers anys en tornin
a haver, per això s’ha de prendre totes les mesures que siguin necessàries, el Delta s’ha format
amb sediments i si no n’arriben el mar se’l anirà menjant, s’han de posar solucions perquè sinó
és una partida que al tenim perduda i tal com deia el Sr. Martí el que interessen són fets,
accions més que paraules, per això creiem que totes aquestes al·legacions que arribaran a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de tots els pobles de les Terres de l’Ebre i de les
institucions siguin tingudes en compte, la unió fa la força.

Votació:
Per unanimitat
EXPOSO
Únic.- Que a l'empara de l'article 74 de Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la planificació hidrològica i a l'empara de l'article 16 de la Llei 27/2006, de 18
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de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i
d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, de conformitat amb l'anunci de la Direcció
General de l'Aigua pel qual s'inicia el període de consulta pública de els documents titulats
"Esquema provisional de temes importants" corresponents a l'procés de revisió de tercer cicle
dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de l'Cantàbric Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer i de la part espanyola de les
demarcacioneshidrográficas de l'Cantàbric Oriental (en l'àmbit de competència dela
Administració General de l'Estat), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, publicat en el BOE
nombre 21, de 24 de gener de 2020, interposem davant aquesta C onfederación Hidrogràfica,
les següents,
AL·LEGACIONS
Primera.- La resiliència és un concepte que es va reconèixer, entre d'altres, a través de la
Carta Mundial de la Natura de 1982, amb l'objectiu que en el desenvolupament de plans
econòmics es tingués en compte la capacitat a llarg termini dels sistemes naturals, amb la
finalitat d'assegurar l'assentament i la supervivència de les espècies animals. El 2012, els
estats membres compareixents en la Conferència de Nacions Unides sobre el
Desenvolupament Sostenible (Rio + 20) es van comprometre a facilitar la conservació,
regeneració, el restabliment i la resiliència dels ecosistemes front als problemes nous i
emergents:
"Reconeixem que els oceans, els mars i les zones costaneres constitueixen un component
integrat i essencial de l'ecosistema terrestre i són fonamentals per a mantenir-lo, i que el dret
internacional, reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar,
proporciona el marc jurídic per a la conservació i ús sostenible dels oceans i els seus recursos.
Destaquem la importància de la conservació i ús sostenible dels oceans i mars i els seus
recursos per al desenvolupament sostenible, en particular mitjançant la seva contribució a
l'eradicació de la pobresa, el desenvolupament econòmic sostingut, la seguretat alimentària, la
creació de mitjans de vida sostenibles i treball decent, i a el mateix temps, la protecció de la
biodiversitat i el medi marí i les mesures per fer front als efectes de l'canvi climàtic. En
conseqüència, ens comprometem a protegir i restaurar la salut, productivitat i resiliència dels
oceans i ecosistemes marins i mantenir la seva biodiversitat, promoure la seva conservació i ús
sostenible per a les generacions presents i futures i aplicar efectivament un enfocament
ecosistèmic i l'enfocament de precaució en la gestió, de conformitat amb el dret internacional,
de les activitats que tinguin efectes en el medi marí per aconseguir les tres dimensions de el
desenvolupament sostenible."
La situació actual de Delta de l'Ebre, així com els impactes previstos en relació amb l'elevació
de el nivell de la mar i els canvis en les dinàmiques sedimentàries continguts a la fitxa EpTI 09
han de ser revisats i actualitzats, necessitat que el temporal Glòria i les seves gravíssimes
conseqüències han mostrat en tota la seva cruesa. El temporal Glòria (19-23 de gener de 2020)
ha afectat especialment a delta de l'Ebre, però el més preocupant és que no ha estat el primer
temporal que ha causat danys importants al delta ni serà, sens dubte, l'últim. Al respecte, cal
assenyalar els pronunciaments unànimes del col·lectiu científic i d'altres col·lectius, com el
Col·legi Oficial de Geòlegs, que aposten per una solució estructural per garantir l'estabilitat i la
persistència (és a dir, la resiliència) de delta de l'Ebre com a sistema socioecològic únic protegit
per la legislació ambiental, solució que passa per la mobilització de sediments cap al delta.
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Dit això, hem de posar de manifest que les consideracions sobre la situació actual del Delta de
l'Ebre, contingudes en la fitxa EpTI09, no fan més que vulnerar els compromisos internacionals
que l'Estat va assumir en el seu moment, amb la finalitat de protegir tots aquells espais que
pels seus valors naturals, paisatgístics i, la seva vulnerabilitat cada vegada més gran,
requereixen l'adopció immediata de mesures efectives i eficaces.
Segona.- L'actual situació de Delta de l'Ebre i la inactivitat en la implementació de mesures
efectives en contra del seu debilitament constant, irromp de manera frontal contra els principis
que imperen en la normativa de protecció d’entorn naturals i la seva biodiversitat, recollits i
traslladats de la Directiva 92/43 / CEE de Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, mitjançant l'article 2, de la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la biodiversitat (en endavant LPNB),
entenent que ha de prevaler en la protecció espais protegits, la conservació i la restauració de
la biodiversitat i la geodiversitat del que hàbitats naturals i, de la fauna i flora silvestres.
El delta de l'Ebre va ser plenament funcional com a sistema deltaic fins que la construcció
d'embassaments i la detracció de cabals a la conca esdevenir intensius. La pèrdua de
funcionalitat de delta es va accelerar en els anys 60 del passat segle, sobretot a conseqüència
de la construcció dels embassaments de Mequinensa i Riba-vermella a la conca baixa. El
desenvolupament del regadiu, que consumeix el 90% de l'aigua utilitzada en la conca, i la
construcció de prop de 200 embassaments, que retenen més de l'99% dels sediments (Ibáñez
et al., 1996; Rovira et al., 2015) , han suposat una reducció substancial (al voltant de l'40%) del
cabal del riu Ebre en el seu curs inferior i han exacerbat els processos d'erosió costanera al
delta. Concretament, el retrocés de la costa a l'entorn de la desembocadura actual (que arriba
a superar els 10 m / any) és conseqüència directa de la retenció de sediments pels
embassaments. En sectors propers, com la platja de la Marquesa, a l'hemidelta nord, la
influència de l'aportació sedimentari d'origen fluvial és menor, sent la taxa de retrocés de la línia
de costa de l'ordre de 3 m / any. No obstant això, la criticitat de la situació actual s'accelera pel
progressiu debilitament de la platja (és a dir, la reducció del volum de sediment, de cota i
d'amplada), que comporta una elevada vulnerabilitat davant els temporals. Aquesta debilitat es
manifesta també en el cas de la barra o fletxa litoral del Trabucador, a l'hemidelta sud. En
aquesta barra, el retrocés de la línia de costa es tradueix en la seva migració en direcció a el
continent. Els temporals que de forma recurrent han afectat la costa i al delta de l'Ebre han
provocat en diverses ocasions el trencament d'aquesta barra, amb l'obertura de bretxes que
comunicaven directament les aigües procedents de mar obert amb la badia dels Alfacs.
Val a dir en aquest sentit que, la LPNB (art. 5) exigeix __als poders públics que s'integrin en les
polítiques sectorials, com és el cas de la planificació hidrològica, els objectius i les previsions
necessàries per a la conservació i valoració del Patrimoni Natural, la protecció de la
Biodiversitat i la geodiversitat, la conservació i l'ús sostenible dels recursos naturals, la
prevenció de la fragmentació dels hàbitats i el manteniment i, si escau, la restauració de la
integritat dels ecosistemes. I és això mateix, el que es preveu en els articles 42 i 92 bis de Reial
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (en
endavant també TRLA), que transposen a l'ordenament jurídic intern, els preceptes de la
Directiva 2000/60 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual
s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (en endavant
Directiva Marc de l'Aigua), per tal d'implementar els objectius mediambientals derivats de la
planificació hidrològica, el compliment de les normes de protecció i objectius ambientals
particulars per a cada zona en concret.
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Si abans consideràvem que des d'un punt de vista internacional, la interpretació del context i la
situació actual del Delta de l'Ebre, així com les mesures futuribles previstes vulneraven els
compromisos adoptats a Rio +20, des del punt de vista de l'ordenament jurídic intern, les
consideracions, observacions, interpretacions i mesures previstes en benefici de la resiliència
d'aquest espai protegit contingudes en la EpTI09, incompleixen tota exigència prevista a la
vigent normativa, fragmentant la transversalitat, l'harmonització i la confluència de normes
sectorials en matèria ambiental.
Resulta exemplar en matèria de persecució i compliment d'objectius ambientals, el
pronunciament de la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 11 de
setembre de 2012, respecte les exigències i el compliment d'objectius en les Zones LIC i els
caps de la Directiva 92/43 / CEE:
"És molt de tenir en compte que la mateixa Directiva 92/43 / CEE, en el seu article 4.5, preveu
que, des del moment en què un lloc figuri en la llista aprovada per la Comissió, quedarà sotmès
al que disposen els números 2, 3 i 4 del seu article 6 (és a dir, a el deure d'adoptar les mesures
idònies per evitar el deteriorament dels hàbitats naturals i d'espècies, així com les alteracions
que repercuteixin en les espècies que hagin motivat la designació, en la mesura en què
aquestes alteracions puguin tenir un efecte apreciable pel que fa als objectius de la Directiva,
així com a la necessària avaluació de les repercussions en el lloc d'aquells plans o projectes
que, sense tenir relació directa amb la gestió d'aquell o sense ser necessaris per a aquesta,
puguin afectar de forma apreciable a aquest lloc). I, encara és més, d'acord amb el declarat pel
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, des del moment en què els Estats membres proposin
determinats llocs per a la seva aprovació com a LIC estan obligats a adoptar les mesures de
protecció apropiades, i "per tant no poden autoritzar intervencions que puguin alterar
significativament les característiques ecològiques d'aquests llocs, en particular intervencions
que comportin el risc de reduir de manera significativa la superfície d'un lloc, o de provocar la
desaparició d'espècies prioritàries que estiguin presents en ell, o, finalment, de tenir com a
resultat la destrucció d'aquest lloc o l'eliminació de les seves característiques representatives
"(sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Segona, de 14 de setembre de
2006, i sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Gran Sala, de 11 de setembre de
2012, i les que s'hi citen)."
Entenem en tot cas que, l'avaluació de les repercussions de l'PHE sobre el Delta de l'Ebre, des
del seu vessant d'espai natural protegit, ha estat un dels aspectes que aquesta Confederación
ha hagut de conjugar amb la planificació hidrològica, tot i que desconeixem en tot cas , si s'han
tingut en compte les noves circumstàncies i els últims successos esdevinguts en aquest espai,
per tal d'assegurar que les mesures que s'adoptin no tindran com a resultat la degradació i la
posterior destrucció de Delta, tal com la resta d'Administracions Públiques, la societat civil i la
comunitat científica vénen reiterant des de fa anys. Es tracta per tant, de donar compliment al
que jurídicament es va comprometre l'Estat mitjançant la transposició al seu ordenament jurídic
dels objectius, deures i obligacions previstes en la Directiva 92/43/ CEE.
La implementació d'objectius ambientals en la planificació hidrològica no només impedeix que
les administracions públiques executin accions en perjudici de la singularitat dels espais
naturals protegits, sinó que també impedeix que aquestes es mantinguin inactives davant
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situacions d'emergència i de catàstrofe natural, les quals ha quedat demostrat científicament,
que es repetiran al llarg dels anys i que de no afrontar-se, podrien provocar la desaparició de el
delta.
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Tercera.- El temporal Glòria va negar amb aigua de mar unes 2.000 ha d'arrossars i va afectar
severament les badies dels Alfacs i de l'Fangar, la barra d'Trabucador i l'illa de Buda, així com
instal·lacions d'aqüicultura, construccions, camins i altres elements, i va alterar l'hàbitat de
nombroses espècies de flora i fauna. La línia de la costa es va erosionar fortament en molts
trams. El temporal Glòria, en definitiva, ha superat els pitjors pronòstics i escenaris de
fenòmens extrems d'onatge i pujada de nivell de la mar, mostrant la vulnerabilitat d'aquest
territori.
El canvi climàtic i els seus efectes són i seran, cada vegada més, un factor de pressió afegit
sobre un territori ja extremadament vulnerable. La influència de la mateixa serà més evident a
mesura que avanci el segle XXI. Aquesta influència es manifestarà de manera molt especial
pels efectes acumulatius de l'ascens de el nivell de la mar, amb una pujada absoluta que podria
ser de fins a 1 m o més a finals de segle, amb taxes anuals de l'ordre d'1 cm / any (actualment
són ja d'uns 0,4 cm / any). En aquest context, fins i tot assumint que la freqüència i la intensitat
dels temporals no augmenti, la gravetat dels efectes serà més gran si no es produeix una
adaptació a la nova situació. La disminució progressiva d'elevació de delta que fa a la mar pel
canvi climàtic, agreujada per una subsidència d'1 a 5 mm / any, segons el lloc, faran que el
delta es vagi situant progressivament per sota el nivell de la mar, amb la corresponent
problemàtica associada (per exemple, inundació creixent i intrusió salina). Cal destacar, no
només, l'augment dels riscos d'inundació i de salinització, sinó també la pèrdua d'espais
naturals i afectació a les activitats econòmiques. Entre els impactes més destacats de la pèrdua
d'elevació de la plana deltaica s'esperen pèrdues de productivitat del cultiu de l'arròs i de
superfície d'arrossar i d'aiguamolls, i canvis en la distribució dels hàbitats (veure Sayol i Marc,
2018; Genua- Olmedo, 2016; i Prat et al., 2019 per a més informació).
És per tot això que, a l'empara de l'article 45.2 de la Constitució espanyola i de l'article 5 de la
LPBN, és urgent la presa de decisions ràpides, valents i encertades per al restabliment del
trànsit sedimentari cap al delta per evitar que situacions catastròfiques, com la provocada pel
temporal Glòria, i altres anteriorment, meriten tan freqüents que acabin provocant la
desaparició efectiva de delta a una velocitat impensable fa tan sols unes poques dècades.
Quarta.- Ha de posar-se de manifest que les consideracions contingudes en la EpTI09 en
relació a el procés d'adaptació de el delta i els canvis en les dinàmiques sedimentàries, en què
es nega que hi hagi pèrdues netes significatives de superfície emergida i de el volum de
material sedimentari, per tractar-se únicament d'una adaptació de la forma de delta, no es
tracta d'una consideració objectiva ajustada a la realitat actual. Només cal comparar sèries
cartogràfiques d'alta resolució, incloent dades altimètriques, per demostrar que aquestes
afirmacions no se sostenen. A títol d'exemple, es pot comprovar la desaparició del camp de
dunes de la península del Fangar i de la platja de la Marquesa, format per un gran volum de
sorra que antany contribuïa a mitigar els efectes dels temporals. Dit això, cal requerir a aquesta
Confederació que d'ofici, practiqui totes aquelles actuacions necessàries que permetin
corroborar i contrastar les nostres afirmacions, entenent que aquest organisme disposa de
mecanismes i dades oficials que poden acreditar o desvirtuar aquest al·legat, esperant al seu
torn que, en virtut del que disposa el punt 6è de l'article 79 de Reial Decret 907/2007, de 6 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica (des d'ara també RPH),
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aquesta petició sigui inclosa en l'informe de resultat de les consultes públiques, amb la finalitat
de donar compliment dels drets de participació pública reconeguts en la Llei 27/2006, de 18 de
juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a
la justícia en matèria de medi ambient (en endavant també LAIPPAJ).
Està també constatat que el delta va deixar de guanyar superfície a partir de la construcció
extensiva d'embassaments a la conca de l'Ebre, i que la redistribució dels sediments existents
no és innòcua, ja que comporta una pèrdua d'hàbitats protegits de gran valor (com la illa de
Buda), de cultius (arrossars), de construccions i d'infraestructures. Tot això està lligat a la
principal causa de vulnerabilitat de delta de l'Ebre, que no és altra que la manca d'aportacions
de sediments, retinguts als embassaments, especialment en el de Mequinensa (des de 1966),
amb 1.534 hm3 de capacitat, i en el de Riba-roja (des de 1969), amb 210 hm3. Naturalment,
altres embassaments, situats aigües amunt dels anteriors, també tenen la seva quota en la
retenció de sediments en el conjunt de la xarxa fluvial de l'Ebre, i també s'haurà intervenir-hi de
manera progressiva. Des del punt de vista de l'lliure trànsit sedimentari (i de cabals), els
embassaments poden ser considerats com trombes en un sistema circulatori.
Respecte la viabilitat de la mobilització de sediments des dels embassaments de el tram final
de l'Ebre, s'afirma categòricament en la fitxa 9, que aquests no són són viables, però en cap
cas s'aporta alguna referència concreta o avaluació de costos-beneficis ambientals, econòmics
i socials d'aquestes opcions, ni tampoc dels costos (de tot tipus) de no actuar, que s'han
d'avaluar i que són elevats amb tota probabilitat.
La motivació i la justificació sobre la no viabilitat de la mobilització de sediments no s'ajusta a
l'Informe de la Comissió Europea a el Parlament Europeu i al Consell sobre l'aplicació de la
Directiva Marc de l'Aigua (2000/60 / CE) i la Directiva d'Inundacions (2007/60 / CE) de
2019.02.26, en el qual es diu a l'Estat que els seus plans hidrològics han de internalitzar els
costos ambientals, que han d'incloure els efectes sobre les zones costaneres, ja que forma part
de la conca hidrogràfica (districte de conca). En aquest sentit, també hem de recordar el
pronunciament de la Sentència de Tribunal Suprem de nombre 1239/2019, de data 11 d'abril
2019, en la qual s'exigia que:
"La integració, en els plans hidrològics, dels objectius particulars de protecció de la Xarxa
Natura 2000 és una obligació que estableix l'article 4 de la Directiva Marc de l'Aigua. La
realització d'actuacions que afectin aquests espais ha de respectar els plans de gestió i, en tot
cas, ha d'estar acompanyada de les mesures preventives, reparadores o de compensació que
preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat."
És per això que considerem les conclusions esmentades, contingudes en la fitxa de l'EpTI 09
sobre el delta de l'Ebre, contràries a l'esperit de les polítiques d'adaptació al canvi climàtic i
contradictòries amb la necessitat urgent d'actuar en un territori en situació d'emergència
ecològica i climàtica, amb risc evident per a la seva pròpia supervivència. El retard en l'adopció
de la política de mobilització dels sediments dels embassaments cap al delta pot significar la
ràpida desaparició d'una bona part d'ell mateix. El pas següent hauria de ser, raonablement, la
realització d'assajos i proves pilot de viabilitat i rendiment del traspàs de sediments, començant
per l'embassament de Riba-roja.
Cinquena.- El dret a participar de manera efectiva i real en l'elaboració, modificació i revisió de
plans que preveu el punt 2 de l'article 3 de la LAIPPAJ, no persegueix que els poders públics
tractin en exclusiva de donar compliment als deures que es li atribueixen en matèria de
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participació, a través de la simple obertura de processos de consulta pública en què la
ciutadania aporti les seves consideracions, suggeriments o dubtes al respecte, sinó que el
precisament exigeix __la normativa en matèria de participació pública és que la ciutadania, el
públic en general, sigui escoltat i tingut en compte en la decisions que les administracions
públiques adoptin. I ens referim precisament a aquestes exigències doctrinals i jurisprudencials,
per evidenciar la manca d'assumpció de responsabilitats d'aquesta Confederación pel que fa a
participació pública en matèria ambiental, ja que com és coneguts per tots, els actors polítics,
socials, econòmics i la societat en general exigeixen l'adopció de mesures eficaces contra la
desaparició de Delta de l'Ebre. la participació efectiva i real es materialitza per la confluència de
diferents factors associats entre si, que permeten al públic en general el desplegament i
l'exercici ple de el dret de participació pública . Com recordarà aquest Organisme la participació
pública (font de la llibertat democràtica de societats avançades), requereix i exigeix __als
poders públics capacitat d'acceptació de perspectives diferents o alternatives sobre un mateix
assumpte, qüestió que al Delta de l'Ebre encara no ha estat resolta - recordi si no la Sentència
de Tribunal Superior de Justícia de Valladolid nombre 4095/2017, de data 29 de desembre de
2017, la qual recordava que el s'ha de garantir és una participació real i efectiva en la presa de
decisions que afectin el medi ambient i que aquesta participació implica que s'escolti
precisament a aquells sectors de la societat diferents de l'Administració-.
Hi ha unanimitat entre la pràctica totalitat d'actors socials, econòmics, polítics i científics de
delta sobre la necessitat d'abordar la mobilització de sediments dels embassaments, com s'ha
posat de manifest mitjançant la formació de la "Taula de Consens de Delta", en el marc
s'haurien d'adoptar acords sobre el tema que portin a la definició i execució de mesures urgents
per a l'aportació de sediments a el delta. Aquestes propostes s'han d'integrar en la "Estratègia
per a la protecció de Delta de l'Ebre", a elaborar per la Direcció General de Costes de
l'MITECO, en la qual hauria de participar també la Direcció General de l'Aigua. Aquesta
estratègia hauria d'estar llista en no més de 6 mesos amb un calendari d'execució clar i
mesures a adoptar ja en 2021. També s'haurien d'incorporar en el Programa de Mesures de el
proper Pla Hidrològic de l'Ebre.
Sisena.- Respecte les alternatives considerades en la fitxa EpTI09 sobre la situació actual del
Delta de l'Ebre, s'ha de posar de manifest que en cap d'elles es contempla la mobilització de
sediments cap al tram final de l'Ebre des del sistema d'explotació de Mequinensa / Riba-roja /
Flix, entès per la nostra part, que aquesta mesura suposaria un primer pas cap a la creació
d'un Pla Integral de Gestió de sediments de la Conca de l'Ebre (PIGSCE) que permeabilitzi en
un nombre creixent d'embassaments el flux de sediments.
Cap de les propostes i alternativa previstes en el projecte de el Pla Hidrològic de l'Ebre són
suficients per millorar la resiliència de Delta de l'Ebre i la seva costa, ni van a permetre la
pervivència dels valors econòmics, socials i ambientals que posseeix, si les comparem amb
nombrosos estudis científics i tècnics, alguns amb més de 25 anys d'antiguitat, sobre aquesta
qüestió.
Qualsevol proposta que es plantegi hauria de tenir en compte les valoracions i aportacions de
la comunitat científica (evitant instrumentalitzar per defensar posicions preestablertes) i dels
moviments socials del territori, comptant també amb la col·laboració i implicació de les
administracions amb competències atribuïdes en aquesta qüestió, en virtut dels principis
imperants en matèria de participació pública en assumptes de caràcter ambiental.
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Setena.- Per a la implementació de solucions, considerem que cal dissenyar i implementar
actuacions a curt, mitjà i llarg termini, sota l'enfocament d'una gestió adaptativa. L'estratègia de
restauració s'ha de fonamentar en les solucions basades en la naturalesa, tal com aconsella la
Unió Europea. Es tracta d'actuacions pensades per a aprofitar i potenciar els processos
naturals en benefici de l'espècie humana sense perjudicar (idealment, afavorir) a altres
espècies. En el cas que ens ocupa, la clau està en aprofitar els fluxos d'aigua, sediments i
nutrients per mantenir uns ecosistemes i una economia oberts i dinàmics, partint del principi
obvi que el delta no pot subsistir sense el riu, i el riu no pot subsistir sense aigua, sediments ni
nutrients. Per tant, el repte principal és la gestió integrada de la conca i un gir copernicà en la
gestió dels embassaments (i dels sediments en ells retinguts), vinculada a una gestió integrada
de la costa. És totalment imprescindible una gestió conjunta de conques fluvials i dels trams
costaners que cada conca alimenta.
Cal ressaltar en aquest punt, l'errònia interpretació i comprensió per part d'aquesta
Confederación de el funcionament d'un sistema deltaic, quant es disposa a la fitxa 09 que:
"En el conjunt de delta hi ha tres espais de funcionament independent: la llera del riu, els
hemideltes dret i esquerre, i el sistema costaner"
Contràriament al que s'ha exposat, es constata que hi ha a nombrosíssims estudis científics,
els quals aquesta Confederació també hauria de disposar, en els quals s'afirma que aquests
tres sistemes estan estretament interrelacionats i s'alimenten entre ells en el temps i en l'espai,
com es va evidenciar , sense anar més lluny, durant el recent temporal Glòria i en moltes altres
ocasions.
Així, considerem que les estratègies futures que haurien d'adoptar en la planificació hidrològica
de l'Ebre són:
a) L'estratègia a curt termini, orientada a solucionar de forma estructural la problemàtica
deltaica perquè no es produeixin efectes indesitjats dels temporals marins, passa per restaurar i
mantenir uns sistemes litorals funcionals (platja, dunes i aiguamolls) amb una amplada suficient
per frenar l'energia de les onades i la inundació marina, tenint en compte també l'espai
d'acomodació necessari per respondre a la pujada del nivell de la mar. Es tracta, si se li vol dir
així, de renaturalitzar la franja costanera. Això és indispensable en el cas de la platja de la
Marquesa, per a la qual s'haurà d'analitzar la millor solució tècnica, ambiental, social i
econòmica per la seva restauració, ja sigui mitjançant l'aportació de sorra o guanyant terreny
als arrossars, o una combinació d'ambdues. En tot cas, el manteniment dels arrossars a
primera línia de costa no és viable si aquesta no té una amplada suficient de platja, dunes i
aiguamolls. En el cas de l'illa de Buda, l'aportació artificial de sorra pot minvar la regressió però
no detenir-la, llevat que es recuperi l'aportació de sediments fluvials a la desembocadura. En el
cas de la barra del Trabucador, atès que es tracta d'una barra litoral mòbil, l'aportació de sorra
ha d'anar dirigida a ajudar al seu procés de restauració natural, sense alterar el seu
funcionament geomorfològic. En qualsevol cas, l'estratègia d'aportar sorra d'unes parts de delta
(on s'acumula) a altres (on s'erosiona) no és una solució sostenible. Les possibles solucions
només es poden entendre en el marc d'una aportació de noves fonts de sorra a delta, és a dir,
la que es pugui transportar des del riu i d'altres possibles fonts externes.
b) L'estratègia a mitjà i llarg termini passa per la restauració de la connectivitat fluvial i el
manteniment dels rius com a ecosistemes funcionals. És important remarcar que "llarg termini"
no vol dir demorar les actuacions, ja que es tracta de planificar i executar el by-pass de
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sediments dels embassaments mitjançant un sistema permanent, començant a planificar com
més aviat millor, en menys d'un any si fos possible . Això és fonamental per a la supervivència
de la franja i dels ambients costaners, que necessiten les aportacions de sediment ara
retingudes als embassaments per compensar la regressió costanera, la subsidència de el delta
i l'increment del nivell de mar. La paradoxa és que s'estan creant deltes artificials a la cua dels
embassaments (que sovint acaben convertint-se en espais protegits) a costa de degradar els
deltes naturals, amb la consegüent desaparició d'espais naturals protegits (com és el cas de
l'illa de Buda) i de platges que també són espais naturals amb importants usos socioeconòmics
sotmesos a les dinàmiques fluvial i marina. Per canviar la tendència regressiva i de degradació
accelerada de delta de l'Ebre és necessari restablir, al menys parcialment, el transport de
sediments cap a la costa, el que significa una aportació de sorra a la desembocadura de fins a
300.000 a 400.000 tones anuals, que seria el necessari per aturar la regressió. A la plana
deltaica caldria una aportació de llims, a través de la xarxa de reg, de l'ordre d'1 milió de tones
anuals, tractant-se de l'únic element compensatori de la subsidència i la pujada del nivell de la
mar. En aquest cas, si la disponibilitat de sediments és menor, hauria de plantejar-se la opció
d'aportar sediments a les zones més baixes, de manera que els requisits d'aportació serien
inferiors. En qualsevol cas, el riu encara té capacitat de transportar aquests volums amb el
règim actual de cabals, cosa que ja no succeiria amb el règim de cabals ecològics tal com està
formulat actualment en el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre (PHCE) ( veure Ibáñez et al.,
2020). Per tant, és també essencial redefinir els cabals ecològics al riu, seguint les directrius de
les Instruccions de Planificació Hidrològica i de la disposició addicional desena de el Pla
Hidrològic Nacional, relativa a el Pla Integral de Protecció de Delta de l'Ebre.
Òbviament, el dèficit de sediments anirà augmentant amb l'acceleració de la pujada del nivell
de la mar, i això farà que la mobilització progressiva de sediments des de diferents
embassaments de la conca sigui cada vegada més urgent. Les característiques tècniques dels
sistemes de transvasament i la qualitat i quantitat dels sediments acumulats s'hauran d'estudiar
en detall per a cada embassament, tenint en compte també treballs previs, i plans de
monitorització. La realització d'una prova pilot a l'embassament de Riba-roja amb l'objectiu
d'avaluar la viabilitat d'un sistema permanent de transport és molt urgent.
Considerem imprescindible incorporar a el Programa de Mesures de ve PHCE la realització
d'una prova pilot de transvasament de sediments des de l'embassament de Riba-roja,
considerant la proposta elaborada en aquest sentit per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Vuitena.- Amb el canvi climàtic i la pressió atròpica, la quantitat i regularitat dels cabals serà
totalment diferent. No s'haurien de basar els cabals de el futur en sèries de el passat quan els
models discrepen del que indiquen les sèries. Seria desitjable i saludable que l'EpTI
reconegués aquesta situació i proposés nous escenaris de futur que contemplin el dèficit
d'aigua per als regadius actuals i futurs, amb l'objectiu de mantenir uns cabals ambientals
suficients i conservar o restaurar els ecosistemes del riu Ebre i del seu delta. L'altra alternativa
és assumir la liquidació funcional de el curs inferior del riu Ebre i la desaparició progressiva del
seu delta.
Per tot això,
SOL·LICITO
Primer.- Que es tingui per presentat aquest escrit, sigui admès i en conseqüència es tinguin en
compte les al·legacions interposades en relació la fitxa 09 sobre la resiliència de Delta de
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l'Ebre, de l'Esquema Provisional de Temes Importants, de el projecte de Pla Hidrològic de
l'Ebre en tràmit d'aprovació.
Segon.- Que sent estudiades i tingudes en compte les nostres al·legacions, es doni una
resposta fonamentada a totes elles, corroborant i contrastant d'ofici la veracitat de les nostres
afirmacions mitjançant els estudis tècnics i científics disponibles.
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Tercer.- Que en relació a la resiliència de Delta de l'Ebre, sigui incloses en el projecte de
l'PHCE les següents mesures i actuacions:

Restaurar una amplada de platja suficient en els llocs on sigui necessari per minimitzar
els danys dels temporals (renaturalitzar la franja costanera) (caldrà estudiar quina és la
millor solució tècnica per aconseguir-ho i per al seu manteniment en el temps).

Restaurar el flux d'aigua i sediment al riu Ebre seguint directrius científiques i tècniques
avalades per estudis existents i per nous estudis, i també d'acord amb les conclusions
de la "Taula de Consens de Delta", prèvia execució d'una o més proves pilot a Riba-roja
per avaluar el millor sistema de transvasament de sediments (més endavant caldrà
pensar en fer permeables a el transport de sediments riu avall a altres embassaments
situats aigües amunt a fi d'alliberar material de qualitat a llarg termini).

Augmentar els cabals ecològics per garantir la supervivència del Delta de l'Ebre i el bon
estat ecològic del riu i dels ambients de transició, considerant la proposta de l'Agència
Catalana de l'Aigua. La proposta de "cabals ambientals" prevista en el EpTI 09 ja ha
estat desqualificada per diversos informes i estudis (veure Ibáñez et al., 2020) i per la
pròpia UE a l'octubre de 2003. Els estudis tècnics per als Plans de Conca de l'Ebre han
estat poc transparents i no es basen en estudis científics avalats per la seva publicació
en revistes científiques.

INTERVENCIÓ
5. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2021
El Sr. Alcalde, l’equip de govern ens vam plantejar la possibilitat de revisar fins a vint
ordenances fiscals i finalment hem decidit modificar-ne dotze de les trenta-quatre que tenim, els
hi faré un petit resem ja que el passat dia 20 es va fer la comissió informativa d’hisenda on es
van explicar les modificacions de forma més extensa, però per tal que la gent que ens està
escoltant es faci una idea del que anem a modificar.
Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles (IBI), s’inclou una bonificació per la
instal·lació de plaques solars, es bonificarà fins un 50% de l’IBI durant 5 anys a tots aquells que
facin una instal·lació que compleixi amb unes característiques mínimes, que sigui el 30% de la
potència instal·lada.
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Ordenança fiscal núm. 2 sobre Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, també una
bonificació per instal·lació de plaques solars concretament un 95% , també hem modificat l’
article 3 en el sentit de que si bé fins ara es bonificava als menors de 36 anys que facin una
rehabilitació integral d’una casa o pati, s’elimina el límit de 36 anys, de manera que qualsevol
propietari que rehabiliti una casa de dins el cas urbà se li aplicarà una bonificació del 50%
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Ordenança fiscal núm. 4 Taxa per llicències urbanístiques, que també és quan taxa que es
paga quan es fa una obra, s’apliquen les mateixes bonificacions que en l’ordenança fiscal de l’
ICIO.
L’objectiu d’aquestes dues modificacions és clar el que volem és que la gent rehabiliti cases
que tenim al poble, algunes de les quals estan en un estat lamentable
Ordenança fiscal núm. 6 Taxa per clavegueram, la modificació no afecta als habitatges, ja que
és una taxa assequible es paguen 15,00euros per habitatge; però tot el col·lectiu de bars,
restaurants, que justament ara estan patint la pitjor part d ela crisi econòmica causada per la
COVID-19 s’aprovarà una rebaixa de al voltant del 10%, no és molt però tot ajuda.
Un altra modificació afecta a les indústries del Polígon Industrial Barranc de Lledó, que
mitjançant aquesta taxa estan cobrint la despesa del manteniment de la depuradora del polígon
es farà una rebaixa important entre un 19 i un 26%, aquestes indústries paguen entre 1.200,
800 i 1.700 euros anuals, és una taxa important ja que tenen una depuradora en exclusivitat
per a ells, la despesa l’han de pagar entre les vint i escacs empreses que hi ha.
Ordenança fiscal núm. 7 taxa per la recollida d’escombraries, any passat van dubtar si fer una
rebaixa del10% però vam voler ser prudent i van rebaixar un 5%, però com tenim marge pel fet
d’haver passat dels contenidors soterrats al contenidors de superfície, rebaixarem un altre 5%,
de manera que entre aquest any i l’any vinent es rebaixarà la taxa en un 10%, tots sabem que
les contenidors de superfície no són perfectes però ens ha permès aquesta rebaixa. En
aquesta taxa la rebaixa és lineal.
Ordenança fiscal núm. 10 Taxa pels serveis al Mercat municipal, les aprades que estan sense
servei la 4 i la 5, les fem més atractives el cànon el rebaixem de 165,00 € a 100,00 € la que
està moblada i l’altra de 75,00 €
Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions
esportives i altres serveis anàlegs, posar al dia una sèrie de tarifes que estaven desfasades,
com sabem una part de les instal·lacions esportives s’exploten mitjançant concessió i el preu
que s’aplica a d’estar reflectit en l’ordenança
Ordenança fiscal núm. 13 Impost sobre l’increment dels terrenys urbans, S'aplicarà una
bonificació del 95 per cent en aquelles transmissions de béns o de la transmissió o constitució
de drets reals de gaudiment limitadors del domini que es donin les següent condicions:
a. Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
b. Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats,
cònjuge, ascendents o adoptants.
c. Que l’immoble sigui el domicili fiscal del subjecte passiu. .
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Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres
elements amb finalitat lucrativa, com ja sabem quest any no s’ha aplicat aquesta taxa ja que els
bar van estar tancats, ara tornen a estar-ho i l’equip de govern ha cregut convenient que l’any
2021 tampoc se’ls hi cobri la taxa. No és una taxa important a nivell econòmic per a l’
ajuntament però a nivell dels propietaris dels bars i restaurant, tota ajuda és poca
Ordenança fiscal núm. 22 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques,
casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així
com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, és la taxa que es paga per la
participació a la fira de l’oli, s’ha fet una petita rebaixa i a més s’ha canviat la manera de fer el
càlcul que fins ara era molt enrevessat, s’han distingit tres categories:
Parades petites pagaran fins 30 m2 12,00 €/dia
Parades mitjanes d’entre 31-70m2 15,00 €/dia
Parades grans de més de 71 m2 20,00 €/dia
Els estands de la fira es deixen en 15,00/m2
Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per serveis culturals i recreatius, la modificació ha consistit en
adaptar els preus a la realitat existent.
Ordenança fiscal núm. 29 Taxa per inscripcions a la llar d’infants, s’ha volgut donar una petita
bonificació a les famílies nombroses i a les monoparentals que fins ara nio ho contemplàvem i
pensem que és de justícia que aquella família que té dos fills a la llar d’infants o la
monoparental que té menys ingressos puguin gaudir d’una bonificació de 20,00 €, de manera
que en lloc de pagar 130,00€/ mes pagaran 110,00 €e/mes
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, ho trobem positiu, ja que les rebaixes
sempre ho son i pensem que l’equip de govern ha fet un esforç per dur-les a terme, tenint en
compte que tenim un ajuntament sanejat ens sembla correcte i si hi ha romanent que aquest es
repercuteixi en la gent del poble.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, en la comissió informativa ho va explicar
de forma detallada i el convido a que ho expliqui als micròfons de la Plana Ràdio, que suposo
que ho farà ja que hi ha molta gent del poble que no se’n assabenta de les bonificacions i no s’
hi acullen per desconeixement. En quan a les rebaixa encara que sigui poc sempre és positiu.
Felicitar-los, ja que alguns ajuntaments han hagut de pujar impostos perquè al principi de
legislatura els van baixar molt, vostès han fet les coses bé, no ha estirat més el brç que la
màniga.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, la nostra valoració com a part de l’equip
de govern és molt positiva, és cert com han dit els companys que les rebaixes no són
exagerades però tot ajuda, creiem que tot el que es pugui fer per millorar al vida dels planers és
bo intentarem a veure si l’any vinent en podem fer de més atractives.
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El Sr. Alcalde, no tots els anys es podran rebaixar els impostos i les taxes, com tots han dit l’
equip de govern i els membres de la Corporació estem satisfets de poder aplicar aquestes
bonificacions i rebaixes, pensen que la situació és complicada per tothom i en la mesura que
poguéssim ajudar des de l’Ajuntament a les famílies als comerços, als bars i restaurant ho
farem. Contens de poder-ho fer, ja que com deia el Sr. Martí hi ha altres pobles que en l’època
que estem apujar impostos sembla una mica contraproduent.
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Votació:
Per unanimitat

Fets
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les següents ordenances fiscals:
Núm. 1 Impost sobre béns immobles
Núm. 2 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Núm. 4 Taxa per llicències urbanístiques
Núm. 6 Taxa per clavegueram
Núm. 7 Taxa per la recollida d’escombraries
Núm. 10 Taxa per serveis del mercat municipal
Núm. 13 Taxa per prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i
altres serveis anàlegs
Núm. 17 Impost sobre l’increment dels terrenys urbans
Núm. 20 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements
amb finalitat lucrativa
Núm. 22 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes
de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com
indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Núm. 23 Taxa per serveis culturals i recreatius
Núm. 29 Taxa per inscripcions a la llar d’infants

La Secretària interventora acctal. ha elaborat un informe jurídic sobre el procediment a seguir.

Fonaments de dret
D’acord amb el que establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals:
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Núm. 1 Impost sobre béns immobles
Núm. 2 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Núm. 4 Taxa per llicències urbanístiques
Núm. 6 Taxa per clavegueram
Núm. 7 Taxa per la recollida d’escombraries
Núm. 10 Taxa per serveis del mercat municipal
Núm. 13 Taxa per prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i
altres serveis anàlegs
Núm. 17 Impost sobre l’increment dels terrenys urbans
Núm. 20 Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements
amb finalitat lucrativa
Núm. 22 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes
de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com
indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Núm. 23 Taxa per serveis culturals i recreatius
Núm. 29 Taxa per inscripcions a la llar d’infants

SEGON. Aquest acord provisional s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta 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, si s’escau, al·legacions.
TERCER. Si transcorregut l’esmentat termini, no s’haguessin presentat reclamacions, s’
entendrà definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més els
textos modificats, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.

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

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL 'MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2020'
El Sr. Alcalde, sorgeixen necessitats que no havies previst en el moment de l’aprovació dels
pressupost i s’han d’anar fent modificacions al llarg de l’exercici, aquest és la tercera
modificació de crèdit, no es tracta de modificacions molts important i són, per una banda
quatre partides noves, una és el conveni amb la cambra de comerç pels tres mesos que
queden d’any, la cambra d’una un servei als ajuntaments, de fet als comerciants del municipi,
és un servei que paga l’ajuntament i repercuteix amb el teixit comercial del poble, fan
assessorament, curset, campanyes, etc., per tant, esperem que sigui profitós per a la Unió de
comerciants del poble, que ara sembla que torna a funcionar de la qual cosa estem molt
contents i satisfets.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, un incís és una cosa nova d’aquest
any aquest servei?.
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El Sr. Alcalde, sí.
La segona partida nova és per formigonar el solar del carrer Major,9-11 per destinar-lo a
pàrquing de forma provisional. La tercera seria per d’adquisició d’enllumenat per a Nadal i
festes, l’any passat ja es va fer una petita compra i aquest any una mica més perquè hi ha
algun carrer important que se’ns havia quedat sense adornar; i per últim la renovació de la
instal·lació d’aire a la biblioteca, el Departament de Cultura ens ha dit diversos cops que feia
falta un sistema que renovi l’aire, de fet és una exigència no ens ha quedat altra que fer-ho.
Per altra banda estan les partides de suplement de crèdit que són partides que ja existien i que
estan esgotades o a punt i per tant s’han de suplementar, una d’elles és la de carrers i places
que vam començar l’any amb 50.000,00 €, però com volem fer alguna petita actuació com
potser arranjar el carrer Tarongina que és el que va a les empreses d’INCAME, BARINSA i
BARIPERFIl, els empresaris se’ns han queixat de que no està en bones condicions, es farà un
arranjament i també volem arranjar les voreres del polígon industrial, quan fer la reunió amb els
propietaris de les empreses pel tema del clavegueram se’ns van queixar de l’estat de les
voreres, en el seu dia una part de les voreres es van formigonar i una part es van deixar per fer
parterres i aquests no s’han fet de manera que s’han convertit en uns herbasals i hem pensar
que per tenir-ho així millor formigonar-ho i tenir una vorera ampla. Una altra partida és la de
manteniment d’edificis, per exemple a l’edifici de l’Ajuntament injectem 10.000,00 e perquè
entre d’altres coses s’ha de fer un manteniment de l’antena de la ràdio, a l’edifici de serveis
socials, 2.00,00 € a l’edifici de l’escola Jaume Balmes 2.000,00 €. També s’amplia la partida del
Conveni que tenim amb el Canal Terres de l’Ebre que sens faran una sèrie de vídeos
promocionals, perquè gràcies al Canal Terres de l’Ebre estem inclosos a la xarxa de
comunicació i rebem uns diners que comporten obligacions. Ampliació de la partida de
subvencions a entitats esportives que serien 4.000,00 e per al Club de futbol altres anys no era
necessari però aquest any com no han pogut dur a terme activitats per recaptar diners per al
començament de temporada de manera que estaven a zero, ja els hi vam dir que els ajudaríem
i em consta que han fet ajustos importants en les seves despeses.
Hem ampliat la partida de mobiliari per rehabilitar les carrosses del Reigs Mags i per últim una
ampliació per una adquisició d’uns terrenys de 5.000 m2 que estan ubicades a la rotonda de
les mans fins el carrer Balears i fins el carrer Aire, on en un futur anirà una avinguda.
Tots aquests diners surten bàsicament de dues partides, de la de festes majors 120.000,00 € i
de la partida de la fira de l’oli 33.500,00 €
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, si aquesta modificació es pot fer amb
diners d’altres partides com la de festes i de la fira que no s’han pogut fer ens sembla bé que
es puguin invertir en necessitats del poble i penso que realment són despeses justificades i que
repercutiran en el benestar del poble
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
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El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, en la comissió informativa ja en vam parlar
si hem tingut la mala sort de no poder gaudir de les festes majors i de la fira, tal com diu la Sra.
Garcia, repercutirà en el poble. Vostè ens va dir que els partit de l’oposició podíem fer alguna
proposta respecte a un 5-7.000,00 €.
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El Sr. Alcalde, els hi vaig dir que de cara l’elaboració dels pressupostos que anessin pensant
en fer aportacions.
El Sr. Martí, el nostre grup té una proposta que l’hi farem arribar per escrit, hem anat pel poble i
hem vist que tot el tema de parcs infantils, gronxador, l’skate, són parc vells per això
demanaríem que es tornessin a pintar, posar alguna màquina nova al davant dels jubilats, que
les màquines estan molt velles i donar una millor imatge, per tant la nostra proposta és invertir
aquest diners en això.
El Sr. Alcalde, en prenc nota però ja l’hi vaig comentar a la comissió que el Ple dels
pressupostos serà finals de novembre o principis de desembre, temin un mes per davant per
fer-nos arribar les propostes, si que l’hi vaig dr que la part important del capítol d’inversions se
la menjaran la rehabilitació de l’ajuntament, la construcció d ela nau polivalent i la fase 3 del
carrer de l’Aire, per tant, no quedaran molts diners per fer moltes més coses.
El Sr. Martí, no es tracta de fer una gran inversió sinó un manteniment.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, és una modificació de crèdit necessària,
totes les partides que es modifiquen tenen la seva justificació i en quant a la cessió dels diners
de la partida de la fira de l’oli encantat, com a regidor de fires, de poder-los cedir per a destinarho a altres coses necessàries per al poble.
El Sr. Alcalde, han de tenir en compte que els diners de les partides que no s’executen passen
al romanent i ja sabem vostès que existeix el perill que algun mandatari del Govern central d’
agafar aquests diners dels ajuntaments de manera que si els podem gastar en el poble molt
millor.

Votació:
Per unanimitat

Fets
1. L’Àrea d’intervenció ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, atès que les despeses que es relacionen en l’Annex 1 no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és
insuficient o inexistent.
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2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se
fins el proper exercici.
3. La interventora ha emès informe favorable.
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Fonaments de dret
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici
següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’
expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent,
sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al
pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter
finalista.
4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors
ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% dels
recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les
operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que l’
operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que
tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de
naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des
de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini
esmentat.
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix que l’
aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten com a
regla general, per majoria simple dels membres presents.
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8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’
altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos,
entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
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10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al
Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter
independent.
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un
pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la
seva procedència.
13. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
14. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost
correspon al Ple per majoria simple.
15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldreles. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 3/2020 per al
pressupost del present exercici, per import de 153.500,00€, d’acord amb el document Annex 1.
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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MOCIONS
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANTA BÀRBARA EN
RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem d’acord amb la moció és trist
que es pugui emparar en la desobediència per dictar una sentència que el inhabiliti.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, és trist que per una pancarta t’hagin de
jutjar, és trist que per posar un pancarta t’inhabilitin, però al primer punt posa “Rebutgem la
inhabilitació del president per la col·locació d’una pancarta” , però no és així l’inhabiliten per no
fer cas a la Junta electoral Central, parlem a nivell de poble estem d’acord, a nivell de fora
discreparem, però si l’hi diuen treu la pancarta i la llei està així, era molt fàcil l’ha treus i quan
passen les eleccions la tornes a posar. El nostre grup de la manera que està redactada la
moció no l’ha podem aprovar si estès redactada d’una altra forma potser si, ens abstindrem i
repeteixo l’inhabiliten no per posar la pancarta sinó per no fer cas a la Junta Electoral Central s’
han de dir les coses com són.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, tots saben quina és la nostra postura i
creiem que no és inhabilitar-lo per no fer cas a la Junta Electoral Central, estan coartant la
llibertat d’expressió. La Junta Electoral Central el que ha de fer és aconsellar no dir el que es
pot o no fer, no té aquesta potestat, estem a favor d ela llibertat d’expressió i el que han fet ha
estat una salvatjada política i estem totalment en contra.
El Sr. Alcalde, el nostre grup creu que ha hagut una desproporció, si comets una infracció petita
correspon una sanció petita, clar penjar una pancarta que t’inhabilitin un any i mig considerem
que hi ha una desproporció molt gran, desprès podrem discutir si les lleis estan o no ben fetes,
dels que estem aquí ningú som juristes, ni ells mateix que les fan es posen d’acord, ja que
depenent on vius veus les coses d’una manera o d’una altra però la gent del carrer pensa que
un President de Catalunya que hagi de marxar per penjar una pancarta no ho entén

Votació:
Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSXSB, dos d'ERC,
dos del MAP i dues abstencions del PP.
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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL de JUNTS per SANTA BÀRBARA A
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA EN RELACIÓ A
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
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El Tribunal Suprem ha ratificat per unanimitat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) i ha inhabilitat el Molt Honorable President de la Generalitat, Quim Torra, per
un període d'un any i mig.
El TSJC va condemnar el president Torra per un delicte de desobediència en mantenir la
pancarta per la llibertat dels presos polítics i el llaç groc malgrat l'ordre de la Junta Electoral
Central (JEC). Una acusació que considerem injusta i desproporcionada.
Davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna a la inhabilitació el Molt Honorable
President Quim Torra,, el Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara adopta els següents acords:
Primer. Rebutgem la inhabilitació del President de la Generalitat per la col·locació d’una una
pancarta en un exercici de llibertat d’expressió que en cap moment es pot considerar un delicte.
Segon. Denunciar la injustícia que suposa que un president de la Generalitat escollit
democràticament per el Parlament de Catalunya sigui inhabilitat, i per tant apartat de l’exercici
de les seves funcions, per uns fets com els descrits.
Tercer. Declarar l’Ajuntament de Santa Bàrbara al costat de les institucions d’autogovern del
país com son el Parlament, el Govern i el seu President.
Quart. Informar d’aquests acords la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, les
associacions municipalistes de Catalunya i el Govern d’Espanya.
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL
TRIBUNAL SUPREM D'INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, és semblant a la moció anterior i per
tant hi estem d’acord.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, la mateixa posició que hem expressat en
la moció anterior, per tant, votarem abstenció.
El Sr. Alcalde, el nostre grup votarà a favor i algú ens podria preguntar perquè s’han inclòs
dues mocions semblants a l’ordre del dia?, sincerament la moció presentada per l’AMI veiem
que té un llenguatge agressiu i la moció que ha presentat el PDeCAT-Junts per Santa Bàrbara,
va directa al tema la inhabilitació del President Torra, i no entra en detalls com per exemple “la
justícia espanyola vulnera estat de dret de forma reiterada”, jo en això no em sento identificat i
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no voldria que a mi em passes el mateix que al President Torra que per aprovar una moció que
diu segons què, m0acabin inhabilitant. Vull que consti en acta que no personalment no estic d’
acord en la frase “...de manera reiterada vulnera l’estat de dret”.
En la moció també diu que “defensem la República Catalana”, algú m’hauria d’explicar què és?
i on està?; és un projecte però a dia d’avui no pots defensar una cosa que no existeix.
En definitiva una sèrie de comentaris que no venen al cas ja que del que es tracta es rebutjar la
inhabilitació del president Torra, en la meva opinió.
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El Sr. Martí, en nostre grup es suma tot el que el Sr. Alcalde acaba de dir, la moció presentada
pel grup de Junts era molt clara.
El Sr. Crespo, com a drets fonamentals ja entenc el dret a votar, i com tots recordem el dia 1 d’
octubre de 2017 ens ho van intentar arrabassar, si vostè no ho veu així.
El Sr. Alcalde, sí, però la moció no tracta d’aquest tema, a la moció parla de drets fonamentals.
El Sr. Crespo, parla de respecte absolut als drets fonamentals i el dret a votar és un dret
fonamental. En quan a si és o no una República, està en construcció, és un desig de molta gent
i intentarem aconseguir-ho, el que no entenc és que si no està d’acord amb aquests punts
perquè vota a favor.
El Sr. Alcalde, l’esperit d ela moció entenc que és el mateix que el de la moció que acabem d’
aprovar, el que passa és que s’afegeixen una sèrie de valoracions que a mi personalment les
veig fora de lloc, un llenguatge excessivament agressiu que no aporta res, que no soluciona
res, com hem vist aquests anys no hem aconseguit res. Penso que la via per aconseguir coses
és la negociació, és parlar, el pacte i segons en quines accions el que aconsegueixes és el
contrari enfrontar les parts.
El Sr. Crespo, ja es va veure que parlant s’entén la gent, i amb els cops de porra, hem estat
quaranta anys no podent negociar. Intentarem que no sigui tan llarg.
El Sr. Alcalde, el seu partit és el que ara està a Madrid negociant tot aquest tema.

Votació:
Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSXSB, dos d'ERC,
dos del MAP i dues abstencions del PP.
MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’Ajuntament de Santa Bàrbara rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit
democràticament pel Parlament de Catalunya. Un cop més la justícia fa política i es situa per
damunt de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que
vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat d’unirnos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
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Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que
garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre
social.
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2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones
sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i
ideològiques. El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs
electes no renunciarem de cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua,
la nostra cultura tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som un
poble que sempre té un Estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un
estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social. Una
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política
contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en
persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat
obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República
Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat
i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de la
ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació
de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de
la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats
en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de
la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral
Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos
processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’
expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants,
escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer
com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima
prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada
poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport
majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de
2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra
un moviment legítim com és l’independentisme català. Una opció política que és capaç de
garantir, en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.
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9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER MOSTRAR EL REBUIG A LA INVASIÓ DE
COMPETÈNCIES QUE SUPOSA LA LLEI ESPANYOLA DE BOMBERS
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, voldríem que el Sr. Crespo ens fes
una sèrie d’aclariments, la moció parla d’invasió de competències, la Llei espanyola de
bombers no la conec i per tant, no se fins a quin punt hi ha invasió de competències o si hi ha
competències que es poden compartir. Si a la llei catalana hi ha competències beneficioses per
als bombers i a la llei espanyola unes altres que també ho són, no em semblaria una invasió de
competències. Però si les competències catalanes les volguessin abolir, no em semblaria bé i
voldria saber el per què.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, la invasió de competències fa referència
a que en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya al seu article 132 estableix que les competències
en protecció civil són pròpies i a l’article 176 s’indica que els efectes de col·laboració amb l’
estat espanyol no ha d’alterar la titularitat de les competències que ens corresponen en matèria
d’emergències i catàstrofes. Per tant i ha dos articles que diuen que la competència la té la
Generalitat de Catalunya.
La Sra. Garcia, i ara les volen abolir?, directament?, en base a què? Quina explicació donen?
El Sr. Crespo, sí. És un projecte que ve de fa temps, ja ho va plantejar el Partit Popular quan
estava al Govern i ara resulta que un govern del PSOE i de Podemos han decidit tirar-ho
endavant, creiem que si tenim unes competències delegades i s’està gestionant el tema de
forma correcta, ara resulta que si s’ha d’esperar rebre ordres de gent de fora d’aquí la gestió no
serà efectiva.
La Sra. Garcia, no em queda massa clar el tema, l’hi agraeixo l’explicació però no ho veig clar,
s’hauria de llegir i estudiar la llei espanyola. Realment la justificació d’aquesta nova Llei
espanyola no la sap, no sap si és per un tema econòmic?, per una qüestió de territori?, de
redistribució de competències?
El Sr. Crespo, crec que és una qüestió de centralització i reunir comandaments, crec que va
per aquí i el nostre grup creu que és un error.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, crec que abans de presentar una moció d’
aquest tipus s’ha de saber exactament la Llei espanyola què diu, la meva companya se l’ha
estat revisant i a la moció hi ha un paràgraf que ho explicar de forma clara, ho llegeixo: “Els
textos presentats pel govern espanyol, suposen una clara invasió de competències, tan
autonòmiques com locals...”, com deia el Sr. Crespo, “El PLEGEM concretament, preveu
òrgans de coordinació i direcció estatals i complementaris...”, per a mi complementaris vol dir a
més a més, “...als ja previstos als plans d’emergències de Catalunya incloent l’ obligació d’
establir comitès de direcció autonòmics complementaris als que tenim i fins i tot la potestat de l’
estat de de planificar i conduir les operacions sobre el terreny.” Això no vol dir res més que tenir

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 22/12/2020 a les 12:56:15 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 22/12/2020 a les 13:23:21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6EAA15A0EB76405B8A20196BE44D8E91 i data d'emissió 22/12/2020 a les 14:07:16

des del Govern Central una mica de potestat en el mateix que tindrà el Govern Català. De
vegades presentem mocions que se’ns fa difícil debatre als que estem aquí, llavors ens ho
hem mirat i per a mi “complementari”, no suposa treure competències i centralitzar-les en l’
Estat espanyol, és el mateix que ha passat ara amb la pandèmia que ha agafat el
comandament únic.
També el que diu a l’últim acord donar trasllat entre d’altres aquests acords als Bombers per la
República, i la resta de bombers? A més els bombers de Catalunya que diuen d’aquesta
moció?. Tot això ens frena a l’hora de donar suport a la moció per això el nostre grup ens
abstindrem i per falta de saber del cert quines són les competències que demana l’Estat
espanyol, què és el que diuen tots els col·lectius de bombers i no només els bombers per la
república, veiem una mica de popurri. El que s’està demanant no ho veiem tant malament.
El Sr. Crespo, l’Estat espanyol ha decidit fer un pla d’emergències a mida, on diu qui manarà,
que manarà sempre que li doni la gana i com que no té bombers propis farà una llei per la qual
disposarà dels nostres bombers això crearà una nova figura que es diu “Director General de
Bomberos”, que dirà quina formació, quin uniforme, quin equipament, on hem de comprar i on s’
han de posar els parcs de bombers.
La Sra. Garcia, això d’on surt?
El Sr. Martí, això no ho posa a la moció.
El Sr. Crespo, és informació que els hi estic donant i que vostès m’han demanat.
El Sr. Martí, és una informació verídica?, d’on la tret?
El Sr. Crespo, és una informació d ela Sra. Montse font d ela vocalia de Protecció Civil, és una
persona qualificada per parlar del tema. A la moció hi ha uns acords i aquesta informació és a
títol d’aclariment, quan presentem una moció procuro treballar-me-la, ja que hi ha coses que
desconec i m’he d’informar, si algú vol saber alguna cosa més tinc documentació que els hi puc
facilitar.
Ens estan envaint competències perquè si des de fora ens han de dir fins i tot quin uniforme
han de portar i on s’han de comprar el material, si no és invasió de competències no se que ho
serà.
El Sr. Alcalde, respecte al grup de Junts per Santa Bàrbara, dir-los que jove vaig treballar al cos
de bomber a l’estiu en una campanya forestal l’any 1988 i el cos de bombers de Catalunya li
tinc estima, i se que està ple de molts bons professionals, de que fan les coses bé no en tinc
cap dubte i així ho demostren tots els estius en les actuacions que duen a terme, penso que no
tenen res que envejar a ningú a l’igual que el cos de protecció civil, ara mateix com a
conseqüència de la pandèmia estem en contacte amb els responsables del PROCICAT i
realment són excepcionals professionals. Que al marge es vulgui fer una llei estatal per
coordinar tot això, no se potser la intenció és bona però no se si és realment necessari, però el
que si que tinc clar és que quan hi ha un incendi tu el que vols és que el foc s’apagui i que els
qui dona les ordres estigui a Barcelona o a Madrid al final t’importa poc tu el que vols és que l’
actuació sigui professional, fins ara a Catalunya aquest tema el tenim cobert, per tant, no se
perquè ara volen aquesta coordinació. Crec que la proposta de llei l’ha presentat Podemos i
crec que Podemos no és un partit molt centralista.
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El que ha quedat clar és que tots els que estem aquí desconeixem el què comportaria aquesta
llei.
La Sra. Garcia, a nosaltres no ens queda clar el fons de la moció i per això votarem en contra.
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Votació:
Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JuntsXSB, dos d'ERC,
dues abstencions del PP. i dos en contra del MAP
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER MOSTRAR EL REBUIG A LA INVASIÓ DE
COMPETÈNCIES QUE SUPOSA LA LLEI ESPANYOLA DE BOMBERS
No sorprèn la voluntat centralitzadora del govern estatal, que ja el 2018 es va presentar una
proposició de llei sobre el cos de bombers que finalment no va tirar endavant. Ara, de nou,
trobem dos textos que, en cas de ser aprovats, suposaran una pèrdua d’autonomia per als
territoris que, com Catalunya, tenim un model propi de seguretat i emergències. Són
el “Proyecto de acuerdo del consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General
de Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los Servicios de
prevención, extinción de incendios y salvamentos en el marco del sistema nacional de
protección civil” I preocupa especialment que aquest debat es produeixi precisament ara, en
mans del govern del PSOE i PODEMOS.
A Catalunya, els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i l’any 1994 es va aprovar
la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de
salvaments de Catalunya, i LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
Normativa que permet desenvolupar les competències exclusives en prevenció d’incendis i
protecció civil, i que estableixen el model català, un model propi, mixt (professional, voluntari, d’
empresa).
A més, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 132, estableix que les competències en
protecció civil són pròpies. També l’article 176, s’indica que els efectes de col·laboració amb l’
estat espanyol no ha d’alterar la titularitat de les competències que ens corresponen en matèria
d’emergències i catàstrofes.
Els textos presentats pel govern espanyol, suposen una clara invasió de competències, tan
autonòmiques com locals. El PLEGEM concretament, preveu òrgans de coordinació i direcció
estatals i complementaris als ja previstos als plans d’emergències de Catalunya, incloent l’
obligació d’establir comitès de direcció autonòmics complementaris als que tenim i fins i tot la
potestat de l’estat de de planificar i conduir les operacions sobre el terreny.
La Ley de bomberos pretén regular aspectes de comunicació, formació i direcció, quan per
exemple ja existeix una escola de bombers que es va integrar a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya l’any 2007. Els bombers són recursos operatius integrats en els plans d’
emergències de Catalunya que treballen coordinadament amb altres cossos i amb la
coordinació de protecció civil i la direcció de la conselleria d’Interior.
En definitiva són textos que pretenen homogeneïtzar els cossos sota la coordinació única
centralitzada i en mans de l’estat espanyol.
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM de Santa
Bàrbara demana l’aprovació dels següents acords:
1. Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers estatal perquè suposa una clara
invasió de competències.
2. Demanar al govern espanyol la retirada de les iniciatives “Proyecto de acuerdo del
consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias
(PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los Servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamentos en el marco del sistema nacional de protección
civil”.
3. Exigir al govern espanyol el respecte a l’autonomia i competències territorials per
desenvolupar el seu propi model d’emergències.
4. Demanar a tots els diputats i diputades catalans que votin en contra dels textos en totes
les fases del debat parlamentari.
5. Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i les persones que
treballen en el sector de les emergències per la feina que realitzen, sovint amb
condicions extremes.
6. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Govern
Espanyol, a la conselleria d’Interior i a les associacions de professionals de bombers i a
Bombers per la República

PRECS I PREGUNTES
10. INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, en el Ple extraordinari passat volíem
fer un comentari, una critica constructiva respecte la gestió de les piscines municipals, dirigida
a la Sra. Regidora d’esports en relació a la polèmica que ha hagut aquest estiu, que suposo
que ja l’ha sap a l’igual que la sap tot el poble, han hagut una sèrie d’incidències causades per
gent forastera que venia a les piscines, com són enfrontaments amb els socorristes, mal ús de
les instal·lacions, tot això ha estat plasmat pels usuaris de les piscines. Només volem deixar
constància de les queixes que ens han arribat.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora d’esports.
La Sra. Panisello, regidora d’esports, queixa directa a nosaltres no s’ha produí, és cert que una
tarda hi va haver una incidència i quan ens hem vam assabentar ens hi ha posar a treballar i al
dia següent ens vam posar en contacte amb els Mossos d’Esquadra per saber quina actuació
havíem de tenir. Quan es produeixen aquest tipus d’incidències, que es produeixen a totes les
piscines i a tots els llocs públics, a més les piscines de Santa Bàrbara, l’equip de govern ha
tingut el valor d’obrir-les malgrat la pandèmia, han estat obertes des del 20 de juny fins el dia
13 de setembre, i només s’ha produït un cas puntual, al menys crec que és al que vostè es
refereix, i si no és així diguem quins altres casos han hagut. Un cop parlat amb els Mossos d’
Esquadra i amb la gent que em va fer arribar la queixa ens vam posar en contacte amb la
família, els hi va explicar que havien unes normes i que allí s’anava a gaudir de les
instal·lacions, i que en cas que hi tornessin n’havien de fer un bon ús i si no complien les
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normes de forma reiterada se’ls hi hauria de prohibir l’entrada. Es vam sentir malament van dir
que no ho tornarien a fer, que se’ls hi va anar el tema de les mans i que va ser un cas puntual.
La Sra. Garcia, així segons vostè només va ser un dia?, no se’n han produït durant més dies?,
no s’han rebut més queixes?, no li consten enfrontaments amb gent que ha vingut de fora. Diu
que només ha estat un dia puntual
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La Sra. Panisello, sí, a mi només m’ha arribat un dia puntual.
La Sra. Garcia, segons les notícies que a nosaltres ens han arribat han estat més dies de forma
reiterada, no li dic en sentit de critica sinó per arribar a la conclusió de que hi ha un problema i s’
ha de solucionar.
La Sra. Panisello, vostè parla de queixes, però el cert és que quan hi ha unes queixes de
comportaments incívics, el socorrista és el responsable de cridar l’atenció si la persona es
comporta la queixa no arriba a cap lloc més, de fet queixa de cap usuari de forma directa a l’
ajuntament no n’ha arribat cap.
La Sra. Garcia, és cert ja sap que al gent es queixa molt però no vindran a posar una
reclamació, no obstant, de les gestions que nosaltres hem realitzat pensem que és un punt que
s’hauria d’aclarir, creiem que en la gestió d eles piscines hi ha algunes mancances que es
podrien polir, sabem que abans hi havia una persona que es dedicava al manteniment de les
piscines i feia una bona feina, ara s’ha jubilat i s’ha contractat una empresa per fer el servei, no
se si és així?.
La Sra. Panisello, no és així, operaris d ela brigada fam el manteniment i a més a més s’ha
contractat una persona per fer el control de l’aigua que és experta en això.
La Sra. Garcia, per tant, han hagut dues persones dedicades al manteniment de les piscines,
un de la brigada i un servei extern.
El Sr. Alcalde, cap empres es va contractar de forma temporal una persona durant dues hores
al dia per dur a terme el control de l’aigua.
La Sra. Garcia, igualment pensem que hi ha deficiències, i les instal·Elacions tenen mancances.
La Sra. Panisello, l’hi agrairia que no generalitzes que em digues concretament les queixes i les
mancances, perquè a mi la gent que m’ha parlat no m’ha transmès cap queixa i a més, sense
desmillorar la feina de la persona que abans se’n encarregava, ens han arribat lloances de l’
estat de l’aigua i de les instal·lacions.
El Sr. Alcalde, a tall d’exemple un senyor que ens ha fer arribar un escrit que diu: “Bona tarda
som una família de Reus que per casualitats de la vida vam comprar un pis a Alcanar fa disset
anys i passem els estius en aquesta bella comarca, l’any passat una senyora de Santa Bàrbara
ens va parlar de les piscines municipals i aquell mateix any vam passar dos dies en aquestes
instal·lacions, aquest any hem repetit en tres ocasions amb els nostres tres néts que s’ho van
passar de luxe juntament amb els seus pares, he recomanat aquestes instal·lacions municipals
a totes les meves amistats ja que són d’admirar que en un poble com Santa Bàrbara hi hagin
unes instal·lacions que siguin l’enveja de la comarca, gràcies per l’atenció de les recepcionistes
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amb el tema de la COVID, als socorristes, personal de neteja per tenir les instal·lacions sempre
netes i a punt, sense obligar al personal del restaurant per la seva amabilitat amb el tracte, el
bon menjar i la paciència amb les meus néts, només he de dir fins el proper any i si no ha
COVID molt millor, salutacions Jordi C.”
Aquest escrit ens va arribar, és cert que pot haver-hi de tot gent descontenta.
La Sra. Garcia, només diem que tenim unes bones instal·lacions i que s’ha de fer la inversió
correcta per a que estiguin a punt.
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El Sr. Alcalde, la convido a que si té propostes que ens les faci arribar.
La Sra. Garcia, de propostes se’n poder fer moltes i al final el que hem de fer són coses per a
que la gent hi pugui anar i que tot funcioni. Tots sabem que són deficitàries però això és així.
El Sr. Alcalde, que ens vingui gen incívica ja ho sabem i no és el primer any que ha passat.
La Sra. Panisello, ja només voldria donar una dada i és que en dos mesos i mig han hagut
entre 5.800 a 6.000 entrades. Voldria saber aquest any quines piscines municipals han tingut
aquest volum d’entrades i quines queixes han hagut, i que no es doni valor a un escrit d’un
usuari que ve de fora i segur que ha estat a més piscines municipals. Si que l’hi demana que
sigui més concisa en les queixes i les coses que no han funcionat i així poder-ho rectificar.
La Sra. Garcia, ja l’hi faré arribar tota la relació i vostè s’ho podrà mirar.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, preguntar a la regidora d’esports, com es
gestiona el tema de les piscines municipals?, i el tema del pavelló, quina documentació es va
demanar, saber si ja s’hi està treballant, ja que acaba al maig de l’any vinent.
La Sra. Panisello, regidora d’esports, la gestió de les piscines és diferent a la del pavelló
municipal, aquest es gestiona mitjançant concessió administrativa, en que s’aproven unes
bases amb un plec de condicions, ens prepararà un altre ja que com vostè ha dit la concessió
acaba al maig de l’any 2021, els que si que pot fer és consultar les bases i el plec de la
concessió de l’any 2011 a Secretaria, ja sap que la concessió ha estat de 5 anys més 5 anys
més pròrroga i en cas que hagués hagut algun des acord es pot rescindir, tant per part de l’
Ajuntament com per part del concessionari.
En quan a les piscines, l’Ajuntament fa el manteniment de les piscines i es signa un contracte
per la realització del servei de socorrisme.
El Sr. Martí també demanarem la documentació a secretaria per saber quan surt a concurs per
a que al gent se’n assabenti i les empreses s’hi puguin presentar.
Una pregunta per al regidor de serveis, hem vist que s’està fent la poda dels arbres dels camins
municipals i dels arbres del cas urbà, com es gestiona aquesta contractació.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor de serveis.
El Sr. Espuny, regidor de serveis, des de l’ajuntament s’intenta repartir totes les feines amb
empresaris locals, en el cas que em preguntat s’ha contractat a l’empresa del Sfr. J. M. Cid.
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El Sr. Martí, valorem molt positivament que es lloguin empresaris locals, de fet tot el que es
pugui fer així creiem que s’ha de fer.
Recuperant una petició que vam fer en relació a les voreres del passeig de la Generalitat, em
va dir el Sr. Alcalde que mirarien de fer alguna cosa de forma provisional, com està?, tenen
pensat fer alguna cosa?
El Sr. Alcalde, ho pot fer la brigada o contractar alguna empres de construcció del poble que ho
faci, ho vam estar parlant amb el tècnic municipal i no ho veu molt clar perquè desgraciar les
voreres actuals fent unes rampes en el lloc que no toca i no quedarà massa bé, però per altra
banda també sabem que fins que aquesta zona es desenvolupi i els carrers s’urbanitzin poden
passar molts anys, per tant, estem valorant si de cara l’any vinent fer alguna intervenció, la
intenció seria que des de la rotonda de les mans fins el passeig de les Quatre Carreteres es
pogués anar per la vorera sense haver de fer maniobres estranyes, en tot cas faríem una ban
de del passeig altra no i la gent amb necessitats especials hauria d’anar per les voreres que
toquen al poble.
El Sr. Martí, una altra pregunta per al regidor de serveis, hem vist que ha hagut noves
incorporacions a la brigada municipal, dir-nos la seva valoració de les noves incorporacions,
com s’han adaptat? I com estan funcionant?.
El Sr. Espuny, la valoració és molt positiva, les tres persones que s’han incorporat, dos abans
de l’estiu i un a l’octubre, s’han adaptat molt bé, la última incorporació ha estat d’un noi que ha
treballat sempre de paleta per tant el pots enviar sense cap problema tot sol, altre noi en dos
dies va aprendre a fer funcionar la màquina d’agranar i està funcionant molt bé, està fent el
servei pels carrers del poble, quan l’operari encarregat de la màquina i del cementiri ha estat
dedicat al Cementiri. I en quan a l’altra incorporació és un home més gran que va de parella
amb un de la brigada tasques variades.
El Sr. Martí, la nostra valoració és que siguin del poble i que siguin joves amb ganes de
treballar i a més que tinguin formació ens sembla perfecte.
El Sr. Espuny, en relació a l’arranjament dels parcs que ha comentat en un altre punt, dir-li que
tinc tot un pressupost detallat del que ens constaria reparar-los, ja l’hi faré arribar.
El Sr. Martí, un prec general per tots els membres del Consistori, nosaltres portem le sigles del
Partit Popular de Santa Bàrbara però sempre hem dit que som gent de poble i hem defensat
coses que el nostre partit no les defensa, i en Ple passat es va donar una circumstància que
per a nosaltres és una “chiqullada”, que hagués o no una bandera al Saló de Plens ens dona
absolutament igual i no podem comprendre com un regidor no vulgui entrar al Saló de Plens
per estar la bandera espanyola, nosaltres si no està posada a l’igual que si no està a la façana
de l’Ajuntament no serem nosaltres els que ho denunciarem.
El Sr. Alcalde, en el Ple d’això no es va parlar va haver de ser abans de començar la sessió
plenària.
El Sr. Alcalde, a mi l’únic que em preocupa és que no em passi com al President Torra, no que
m’inhabilitessin, sinó a que em fessin anar al Jutjat de declara a perdre el temps donant
explicacions a més de perdre recursos a tot l’ajuntament. La Llei de banderes 39/1981 és
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senzilla i diu que a tots els edificis públics a l’exterior a d’estar al bandera espanyola i altres, la
del poble, la de la comunitat autònoma, l’europea i a l’interior presidirà un lloc preferent, s’entén
que és el Saló de Plens, a mi l’únic que em preocupa és que estigui, independentment de que
vostè em digui que no denunciarà.
El Sr. Martí, però no està i l’altre Ple tampoc.
El Sr. Alcalde, jo l’ha vaig posar, hi ha gent que és més sensible respecte el tema dels símbols.
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El Sr. Martí, voldria que la regidora de festes ens fes una valoració de les Fetses Majors.
El Sr. Alcalde dona la paraula la regidora de festes.
La Sra. Pla, malgrat les restriccions que teníem en aquells moments es van dur a terme alguns
actes, com la passejada del manso, l’actuació de Quim Másferer, el bou estofat i la Plana ràdio
que també va fer programes per ajudar el Dj’s, vam ajudar el bars, vam ajudar les xarangues
que no han treballat en tot l’estiu, als Dj’s i als ramaders any, faig una valoració positiva perquè
hem ajudat a gent que ho necessitava i a banda de que hem ajudat a donar un poc de vida i
alegria al poble. No és el que hauríem volgut fer però també amb la recaptació dels tiquets del
bou estofat em col·laborat amb l’Associació contra el càncer que la recaptació obtinguda que
va estar de 1.000,00 € els hi hem aportat.
El Sr. Martí, no han estat les festes que vostè volia ni les que ningú volíem esperem que l’any
vinent es puguin fer, el nostre grup l’hi donarà suport i l’hi farem aportació d’idees.
La Sra. Pla, voldria agrair a tots els que van col·laborar, les xarangues, els Dj’s, els bars que es
van implicar molt i a l’entitat de la Penya taurina que es va arriscar en fer un acte en que l’
Ajuntament els va recolzar, en definitiva estic contenta.
El Sr. Martí, en un Ple es va aprovar el retorn dels serveis al nostre CAP, es va enviar a la
Consellera de Salut?
La Sra. Pla, regidora de salut, no es va enviar perquè vam pensar que els hi vam posar unes
dades límit per al retorn de serveis i la delegació de salut de les Terres de l’Ebre les va complir,
teníem clar que si no hagués estat així ho hauríem fet arribar a la Consellera.
El Sr. Martí, des de que es va aprovar la moció fins que van retorna rels serveis vam passar
dos o tres mesos, ara no tindria sentit a més sabem que vostè ha fet una bona feina, en la
comissió informativa de salut en ho va explicar, però l’hi demanem que continuï lluitant per tenir
un metge fixe per les tardes, el poble s’ho mereix i esperem que es pugui aconseguir.
La Sra. Pla, ja sap que des de l’inici de la pandèmia que estic lluitant.
El Sr. Martí, voldríem que el regidor de governació ens fes una valoració de les festes majors,
sabem que els Mossos d’Esquadra van anar a un bar i el segon cap de setmana de festes a un
carrer també si van personar, voldríem saber què va passar al bar? I a un carrer de estava
tallat.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor de governació.
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El Sr. Crespo, fa temps d’això, els Mossos fan actuacions que no ens ho comuniquen, i si hi ha
una denúncia o queixa per part d’algun veí s’hi personen, ara no ho recordo, però si es va tallar
un carrer sens permís, perquè ara no ho recordo que em demanessin permís per a fer-ho, es
va donar totes les facilitats possibles, vam intentar allargar el permís per l’obertura durant les
festes però estàvem limitats, encara que em consta que algun bar el va sobrepassar però com
eren festes es va donar marge
.
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El Sr. Martí, respecte del carrer terrat quan els Mossos s’hi van personar l’hi van dir a la
persona al càrrec del bar va dir que els havia envaït el regidor de governació, i vostè ho és.
El Sr. Crespo, si no em concreta el carrer no l’hi puc contestar.
El Sr. Martí, ja l’hi diré, o he parlat amb ells i el que no van fer bé va ser tallar el carrer sense
demanar permís, s’ha de demanar però sent festes majors s’ha de ser més flexibles i no enviar
els Mossos d’Esquadra a la primera de canvi.
El Sr. Crespo, hi el carrer?
El Sr. Martí la plaça Masia de la Rúbia cantonada amb el carrer Sant Rafael.
El Sr. Crespo, ja se de que parla, vaig rebre una trucada d’un veí dient-me que s’havia tallat el
carrer, vaig anar a veure-ho, s’havien fet forats al terra del carrer per posar unes tanques
metàl·liques, unes barilles de rea, això no són maneres per molt que estessim en festes majors,
tot el que vol fer una festa el que ha de fer és demanar permís a l’Ajuntament es valora i si es
creu convenient es dona permís.
El Sr. Alcalde, també seria important saber a quina hora es va produir la queixa, suposo que
era pel soroll, s’ha de valorar la situació..
El Sr. Crespo, la queixa va ser per tallar el carrer, haver posat taules i cadires i fer forats al
terra, devien ser a quarts d’una de la matinada.
El Sr. Martí, així per què es van enviar als Mossos d’Esquadra?, per fes la festa?, per fer
forats? Per què exactament?
El Sr. Crespo, se’ls va avisar perquè estaven incomplint una norma.
El Sr. Martí, i perquè no se’ls va avisar el dimecres del bou estofat, també hi havia molta gent
que estava incomplint les normes?
El Sr. Crespo, si l’Ajuntament organitza una festa com la del bou estofat al carrer Major, tothom
sap que aquell dia estarà tallat.
El Sr. Martí, però la gent que se’l emporta i fa la festa al seu carrer, també els hi hauria d’enviar
als Mossos, no?
El Sr. Crespo, en principi si, però estem en festes. En el cas que parlem es van fer forats, es va
posar la música molt alta.
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La Sra. Pla, com a regidora de festes voldria comentar que en festes majors sempre s’han fet
sopars als carrer i l’Ajuntament ha de ser flexible, aquí el problema va estar en que aquesta
gent van tenir una conducta incívica al fer forats al terra, no pel tema de sopar al carrer, ja els hi
vam dir a la gent del pobla que ja que no es podia anar als bar podien fer sopars al carrer.
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El Sr. Martí, crec que el que s’hauria d’haver fet és denunciar a la persona que av fer els forats i
no cal envair els Mossos d’Esquadra, vostè i ja en vam parlar i em va dir que durant les festes
serien més flexibles. No entenc perquè enviar als Mossos d’Esquadra, els quals van aixecar
acta dient que tot estava bé.
El Sr. Alcalde, si reps una queixa t’has de preocupar i veire que està passant.
El Sr. Martí, ens podem creure o no que es va rebre aquesta queixa.
El Sr. Crespo, quan es desconfia de al meva paraula m’he de defensar mai he fet una actuació
sense cap motiu i si qualsevol veí em truca sigui l’hora que sigui, fent una queixa l’atendré.
El Sr. Martí, han hagut tres actuacions a una finca que hi ha al costat del Cementiri, sap per
què s’han enviat als Mossos d’esquadra allí?
El Sr. Crespo, l’hi torna dir hem rebut moltes queixes dient que hi ha reunida molta gent a un
lloc reunides que ara està la llei en que no poden estar reunides més de deu persones i ara
més de sis persones i a la gent del poble els hi estem dient intenteu no fer festes, perquè hi ha
una normativa sanitària que impedeix fer reunions massives i allí s’estan fent, la nostra
obligació és posar-ho en coneixement dels Mossos d’Esquadra que són els que tenen la
potestat d’aixecat acta.
El Sr. Martí, i el resultat d’aquestes actes?
El Sr. Crespo, no els sabem.
El Sr. Alcalde, el que està clar és que en aquella finca des de fa temps si reuneix molta gent i
fan festes, rostides, esport, etc., el problema és que ens diuen que màxim reunions de sis
persones i allí se’n reuneixen més de trenta.
El Sr. Martí, no parlo de la setmana passada, parlo de que han anat tres vegades i les tres ho
han trobat bé.
El Sr. Crespo, perquè quan arriben els Mossos ja han marxat i ha fotografies en més de trenta
vehicles, a més en aquesta finca s’està incomplint una sèrie de normatives, com que no es
poden tenir barraques.
El Sr. Martí, van aparèixer unes pintades a la plaça que es van esborrar, però hi ha altres
pintades, no parlo de llaços, es trauran?
El Sr. Alcalde, al dipòsit de l’aigua hi ha una súper pintada, és un tema que ha sortit a debat,
per cert si va a l’skate parc també se’ns trobarà que per cert són fatigoses, la dedició que vam
prendre la decisió d’esborrar-les, ens hem assessorat perquè no és el mateix una pintada en
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una paret de formigó, que en asfalt, que en manises, en ferro. Ens hem assessorat en l’
Ajuntament de La Sénia perquè ells fa temps que ho fan i hem preguntat com ho fan en els
diferents casos, hi ha casos en que és millor pintar al damunt, altres netejar-ho amb una
màquina que tira sorra, altres en que és millor un desincrustant i el més aviat que es pugui ens
posarem a esborrar pintades de tot tipus.
La regidora de participació ciutadana organitza sessions per fer pintades a parts que els seus
propietaris en han donat permís i si algú té ganes de pintar que aprofiti aquestes jornades per
fer una cosa bonica i elegant, i no els que hi ha que ten dones vergonya.
En la pintada del
dipòsit en vam avisar i quan m’hi vaig personar resulta que el grafitero estava a mitges i portava
un esbós, i vaig pensar ara què faig?, si el deixa a mitges serà pitjor i el vaig deixar acabar. Et
trobes en situacions que són surrealistes.
El Sr. Martí en el Ple passat va comentar el tema d eles ajudes al comerç municipal, con està el
tema?
El Sr. Crespo, es troba en exposició pública durant trenta dies.
El Sr. Alcalde, reiterem que els autònoms i empresaris que tinguin pensat demanar-lo que ho
comencin a preparar i que no esperen a l’últim dia.
El Sr. Martí, una pregunta respecte el tema del vigilant municipal, les persones que formen el
tribunal està publicat, la Secretària de l’ajuntament ha de formar part, però qui l’ elegeix a la
resat?, vostès, l’equip de govern.?
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Secretària.
La Sra. Secretària, el tribunal està format per un president que he estat jo mateixa, la
secretària del tribunal que és una funcionària de l’Ajuntament i dos vocals que han fet l’
assessorament que són dos Policies Locals de municipis veïns, el Sotsinspector en Cap de la
Policia Local d’Alcanar i l’Inspector en Cap de la Policia Local d’Ulldecona, a més a més també
forma part del tribunal, perquè encara no s’han acabat les proves selectives, el Vigilant
Municipal d’aquest Ajuntament.
El Sr. Martí, el fet que els vocals siguin membres de les policies locals d’Alcanar i Ulldecona ha
estat perquè vostès ho han decidit així?
La Sra. Secretària, perquè tenen l’acreditació per fer aquests tipus d’examen des de l’Escola de
Policies de Catalunya, a més el Sots Inspector en Cap d’Alcanar és una persona que està
assessorant a molts Ajuntament de Catalunya i té acreditada molta experiència.
El Sr. Martí, gràcies per l’explicació, ens hem assabentat que els tres aspirants del poble no
han passat les proves del psicotècnic, llàstima ens hagués agradat que hagués sigut algú del
poble.
El Sr. Alcalde ens estem precipitant encara no s’ha fet públic el resultat a més es podran
presentar al·legacions i la prova ha estat iguala per a tots no hi ha diferències .
El Sr. Martí, no se si és públic o no a mi m’ho han dit dos aspirants només dic que ha estat una
llàstima.
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El Sr. Alcalde, no està a les nostres mans qui serà.
El Sr. Martí, el vigilant que es concretarà tindrà les mateixes funcions i podrà fer exactament el
mateix que el vigilant actual?
El Sr. Crespo, no serà funcionari i tindrà alguna limitació.
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El Sr. Martí, ens pot concretar quines? I perquè no s’ha fet funcionari?
La Sra. Secretària, a la plantilla de l’Ajuntament de Santa Bàrbara no està prevista la figura d’
una altra plaça de vigilant municipal com a funcionari, la vacant actual és de personal laboral i
per a poder treure una plaça a concurs a l’administració primer que res és necessari que estigui
vacant a la plantilla.
El Sr. Martí, em pot aclarir què és el que no podrà fer?
La Sra. Secretària, la diferència entre un funcionari i un laboral és la fe pública, però això no
suposa eu no pugui fer les gestions i després es farà la gestió administrativa, els personal de l’
ajuntament funcionari som els que signen informes, les notificacions i els que tramitem els
expedients, en resum la feina la podrà fer i la tramitació també perquè l’Ajuntament té personal
funcionari que farà la tramitació.
El Sr. Martí, animar el regidor de fires, l’any passat amb el vent aquest any amb la pandèmia
cada dia ens donen directrius diferents, al fira que després de festes és un dels actes que
aporta més gent no es podrà fer de la manera que voldríem, la meva companya Sra. Bayerri va
estar a la comissió informativa ens va semblar bé no l’hi vam fer arribar propostes en aquell
moment però si després per correu electrònic, l’ajudarem en el que puguem i ens té al seu
costat per al que necessita, ens agradaria que al menys aquell cap de setmana es pugues
aprofitar el hashtag.
El Sr. Crespo, s’agraeix el seu suport i tindrem en compte les seves propostes.
El Sr. Martí, una pregunta pel Sr. Alcalde el terrenys que s’ha comprat baix de l’antiga fàbrica
de Marco, es netejarà?
El Sr. Alcalde, encara no s’ha comprat acabem d’aprovar la partida pressupostària necessària,
s’hauria de fe alguna actuació de cara l’any vinent, obrir vials, no podem urbanitzar està dintre d’
una unitat d’actuació alegrement, ja que han de participar tots els propietaris i s’han de pagar
les quotes de reparcel·lació i urbanització. El que si que podem fer és un actuació provisional
com ara obrir un vial de terra a l’igual que hem fet al carrer Rector de Vallfogona, per a que s’hi
pugui circular.
El Sr. Martí, igual ho ha explicat en una comissió informativa i no ho recordo, com està el tema
dels ajuts’
El Sr. Alcalde, respecte els aiguat de l’any 2018 vam demanar subvenció a dos llocs, al
Ministerio que si et dona et dona el 50% i a la Diputació de Tarragona, que si et dona té dona el
95%, la Diputació ens ha concedit una subvenció de 46.000,00 euros i el Ministerio ha tardat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 22/12/2020 a les 12:56:15 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 22/12/2020 a les 13:23:21

molt en contestar i en el moment que reps una subvenció no pots sobre finançar l’actuació i per
tant com vam presentar el mateix projecte no es pot finançar. Aquestes actuacions ja s’estan
executant.
El Sr. Martí, al solar del carrer Tarongina cantonada amb el passeig de les Escoles que s’hi va
prendre foc i continua estant molt brut, ja heu pogut parlar amb els seus propietaris?.
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El Sr. Alcalde, l’endemà el Sr. Crespo va parlar amb el propietari i se’l va requerir per a que fes
la neteja com a mínim perimetral i ens va assegurar que ho faria.
El Sr. Crespo, l’endemà vam esbrinar de qui era el solar i al final vam poder-hi parlar i es van
comprometre a netejar-ho els més aviat possible, van tancar les portes que els bomber van
haver d’obrir.
El Sr. Alcalde, estarem vigilants perquè una cosa és que un solar estigui brut i una altra que s’hi
produeixi un incendi, no va passar res però és un perill potencial.
El Sr. Crespo, s’han fet una investigació, s’està col·laborant amb el Mossos d’Esquadra, però el
propietari no vol denunciar.
El Sr. Alcalde, hi ha indicis de que l’incendi va ser provocat, està en mans de la policia per
decidir si es pot acusar a algú.

Secretari acctal.
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