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Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI 16/11/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 16 de novembre de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 19:15
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. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 105 AL NÚM. 111
DE 2020
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 105 al núm. 111 de 2020,
amb un total de 7.
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Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20200000105

26 d'octubre de
2020

20200000106

30 d'octubre de À r e a
Aprovació de nòmines d'octubre de 2020 i altres despeses
2020
intervenció

20200000107

3 de novembre
de 2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 05/11/2020'

20200000108

9 de novembre À r e a
de 2020
Secretaria

Proposta (Granjé i Fills, S.L. - Exp. 128/2006)

20200000109

10 de novembre À r e a
de 2020
Secretaria

Aprovació Pla de Seguretat i Salut de les obres "Remodelació de
l'edifici de l'Ajuntament - Fase 4a"

20200000110

12 de novembre À r e a
Aprovació de la modificació de crèdit 4/2020 per generació de crèdit
de 2020
intervenció

20200000111

12 de novembre À r e a
de 2020
Secretaria

Unitat

Assumpte
Convocatòria de 'PLE ORDINARI 29-10-2020'

Aprovació pròrroga del Pla Local de Joventut per a l'any 2020

2. APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE "CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU POLIVALENT"
El Sr. Alcalde, un cop transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat
cap al·legació en contra s’ha de procedir a l’aprovació definitiva.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, ja ens vam posicionar respecte la construcció d’aquesta nau i continuem en la
mateixa línia, res a dir.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, el nostre grup des d’un principi ja vam dir que estàvem a favor d’aquesta
construcció igual com també els hi van dir que si l’equip de govern decidia no fer l’obra també
ho veuríem bé. Creiem que és una obra que s’amortitzarà i a més és un bé per al poble, també
és cert que són molts diners i que comportarà que la gent parli, però han de comprendre que és
una infraestructura que s’acabarà amortitzant, que no només servirà per fer la fira sinó moltes
altres activitats.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, creiem que és una obra important, és
una nova instal·lació important per al poble i que s’utilitzarà per dur a terme molts actes, a més
que en el cas de que hi hagi una inclemència meteorològica tindrem un pla B.

Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSXSB, dos d'ERC,
dos del PP i dues abstencions del MAP.
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Fets
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 30 de juliol de 2020, el projecte
bàsic i executiu per l’execució de les obres “Construcció d’una nau polivalent”, redactat pel
despatx d’enginyeria ENATE ENGINYERIA, SLP, amb un pressupost d’execució per contracta
de 458.879,32 €.
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L’esmentat projecte ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona número CVE 2020-05516 del dia 13 d’
agost de 2020, i a l’e-Tauler de la Corporació, no havent-se presentat cap al·legació contra el
mateix.

Fonaments de dret
Articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres “Construcció
d’una nau polivalent”, redactat pel despatx d’enginyeria ENATE ENGINYERIA, SLP, amb un
pressupost d’execució per contracta de 458.879,32 €.

3. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES "CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU POLIVALENT"
El Sr. Alcalde, un cop obertes les pliques presentades l’empresa que ha realitzat la millor oferta
econòmica ha estat Zayan Grup Rovira i Ayza Promocions Inmobiliaries SL, de manera que l’
obra que tenia un preu de sortida de 458.879,32 € s’ha adjudicat per 402.525,72 € IVA inclòs,
amb un termini d’execució de 5 mesos. Ens interessa que comencin el més aviat possible, a
veure si potser aquest mateix mes de novembre, de manera que acabarien al mes d’abril de
2021, sempre que no hi hagi cap entrebanc.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, en primer lloc agrair-li la resposta als
dubtes que teníem al respecte. En el Ple anterior quan li van preguntar al regidor de serveis Sr.
Espuny qui feia les obres del poble?, ens va contestar que la majoria les feien empreses locals
i vostè quan ens va explicar perquè aquesta empresa i no una altra també ens ho va explicar
molt bé, també ens va explicar perquè el projecte l’havia redactat una empresa del poble;
animar-los a que totes les obres que es facin al municipi les facin gent del poble, sempre que
es pugui per les seves característiques, que em consta que ja ho fan.
El Sr. Alcalde, per fer determinats tipus d’obres és necessari tenir unes classificacions que no
totes les empreses tenen.
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Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTSXSB, dos d'ERC,
dos del PP i dues abstencions del MAP.
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Fets
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 30 de setembre de 2020,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’obra
"Construcció d’una nau polivalent".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador

Preu exclòs IVA

IVA

MONTCRUMA, SLU

402.437,16 €

84.511,80 €

CONSTRUCCIONS PERE SALVAN, SL.

343.211,00 €

72.074,31 €

M. I J. GRUAS, SA

343.742,33 €

72.185,89 €

OBRES VENT I SOL 2010, SL

362.135,44 €

76.048,44 €

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL.

354.588,57 €

74.463,60 €

GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONS DE LA
COSTA DORADA, SA.

374.853,90 €

78.719,32 €

REGIMOVI, SL.

358.000,00 €

75.180,00 €

CONSTRUCCIONES ASENSIO, SL.

364.486,71 €

76.542,21 €

332.665,88 €

69.859,84 €

340.935,95 €

71.596,54 €

ZAYAN GRUP ROVIRA
INMOBILIARIES, SL.

I

AYZA

PROMOCIONS

ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIÀ, SL.

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador

Preu exclòs IVA

ZAYAN GRUP ROVIRA I AYZA PROMOCIONS INMOBILIARIES, SL. 332.665,88 €

IVA
69.859,84 €

Atenent que per Resolució de l’alcaldia de data 28 d’octubre de 2020, es va requerir a la
mercantil Zayan Grup Rovira i Ayza Promocions Inmobiliaries, SL per a que en el termini de
deu dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació constituís la garantia del
5% del preu final ofert pel licitador, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
Atenent que la mercantil Zayan Grup Rovira i Ayza Promocions Inmobiliaries, SL, ha constituït
la garantia definitiva mitjançant aval bancari.

Fonaments de dret
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer.
Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques que han regit el procediment
d’adjudicació de les obres.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Construcció d’una nau polivalent” a l’
empresa ZAYAN GRUP ROVIRA I AYZA PROMOCIONS INMOBILIARIES, SL, en les següents
condicions:

Preu: 402.525,72 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 5 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent
contracte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Antonio Ollés Molías per a la signatura del
contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i urbanisme
i Intervenció de fons.

INTERVENCIÓ
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2019
El Sr. Alcalde, ja ha estat informat per la Comissió especial de comptes, el tenen a la seva
disposició a Intervenció, sabem que vam tancar l’any amb un romanent de 900.000,00 €.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, va quedar molt clar a la comissió
informativa, està tot perfecte i sense cap problema.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, el nostre grup no va poder assistir a la
comissió informativa, però durant la setmana vam quedar amb el tècnic d’intervenció i ens ho
va explicar i hi estem d’acord. Tenim un Ajuntament que és l’enveja de molts altres municipis.
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El Sr. Alcalde, en certa manera és cert, de cara l’any vinent el Govern Central ha eliminat l’
obligació de l’estabilitat pressupostària, les obligacions de complir amb la regla de la despesa i l’
equilibri pressupostari, ja que els ajuntaments intenten aguantar el cop de la crisi com posen,
per això permetran no ser tan estrictes amb el compliment d’aquestes mesures, nosaltres
intentarem complir com sempre, mantenir l’equilibri pressupostari que crec que és el que toca.
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Per unanimitat.

Fets
1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com encarregar a la
secretaria intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
2. La interventora ha emès informe favorable
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del Compte
General.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública i no s’han presentat
objeccions o reclamacions.

Fonaments de dret
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte General de l’entitat local
mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del
pressupost.
2. L’article 209 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 la Regla 45 de la ICAL, estableixen que el
Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes autònoms i pel de
les societats mercantils de capital íntegrament municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa que els
municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit territorial
superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria justificativa del cost i
rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s’hagin assolit els
objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article 116 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les Regles 49 i 51 de la
ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així com dels organismes autònoms i
de les societat mercantils amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts pel seu
president abans del 15 de maig de l’exercici següent al qual corresponguin.
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Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny s’ha de
sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al públic per
un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions,
objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests per la Comissió especial i fetes les
comprovacions necessàries, s’emetrà un nou informe.
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El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre acompanyat
dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament aprovat al
Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de Comptes i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa telemàtica dels
comptes generals de les entitats locals permet que les entitats locals de Catalunya enviïn la
documentació relativa al Compte general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es
consideri presentat el Compte general en ambdues institucions a tots els efectes
Els terminis de tramitació per a l'aprovació del Compte general de l'exercici 2019 es veuen
afectats per la declaració, el 14 de març, de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 i per les mesures urgents complementàries adoptades
en l'àmbit social i econòmic desplegades en els Reials Decret llei 8 i 11. En aplicació de l'article
48 del Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, un cop acabat l'estat d'alarma a les 00:00 del
21 de juny de 2020, el termini legal de tramesa del Compte general de les entitats locals a la
Sindicatura de Comptes queda ampliat en 99 dies, fet que suposa que el Compte general de
l'exercici 2019 s'haurà d'enviar abans del 22 de gener del 2021.
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte General de l’
entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç de situació, el compte
del resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de canvis del
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà afegir la
següent documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social
de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’
aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats anteriorment
al Compte General s’hi acompanyaran:
- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una participació
majoritària
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- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior ni integrades al
Compte General.
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7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial de comptes
l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix que per a l'exercici
adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la
documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els
funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la
corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o
igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que
corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació
específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la documentació
complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin
examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte essencial
per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat
amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12.484.717,61 euros, un passiu de
12.484.717,61 euros i un resultat de l’exercici de -152.210,06 euros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de
-152.210,06 euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es
parteix d’un patrimoni net de 12.172.947,24 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net
de 12.074.588,78 euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
1.148.493,67 euros, unes obligacions pendents de pagament de 396.615,06euros, i un resultat
pressupostari ajustat de 573.316,72 euros.
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- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’
exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 1.057.484,79 euros i s’arriba a
unes existències finals de 987.835,15 euros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en
el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.
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i la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals de
987.835,15 euros.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó
social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’
aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.

INTERVENCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
5. INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde, els hi voldria donar un torn de paraula per si volen comentar alguna qüestió que
no consta a l’ordre del dia.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, voldria adreçar unes paraules al regidor
Sr. Crespo, la setmana vinent s’hauria de dur a terme la Fira de l’oli i imagino que quan un
regidor s’encarrega d’organitzar la fira té unes idees, unes expectatives. L’any passat va patir
els problemes ocasionats pel vent, si ho recorden l’any 2001 els vent ja es va emportar les
carpes de la fira, a la setmana següent es va poder tornar a muntar.
Aquest any tenim el tema del COVID-19 i per tant no serà la fira que tots voldríem, he vist que
alguns actes ja s’han hagut de suspendre, només donar-li ànims i esperar que l’any que ve
poguéssim gaudir d’una fira amb tots els actes i que tots ens mereixem.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, regidor de fires, s’agraeix tot el suport que poguéssim rebre, és cert que l’any
passat vam patir problemes meteorològics i aquest any la COVID-19, els ànims no ens en
falten però de tant en tant decauen.
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Animo a tota la gent del poble, a tots els planers i planeres a gaudir-la de la forma que es
pugui, a veure si la setmana vinent aixequen una mica les restriccions i ens quedarà una
setmana per gaudir de les Jornades gastronòmiques i l’any vinent intentar fer una fira millor ja
que serà la vint-i-cinquena edició.
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El Sr. Alcalde, s’agraeixen les paraules d’ànim, l’any vinent hem de fer una fira per recordar,
que serà l’edició 25 com diu el regidor de fires i si tot va bé tindrem nau per estrenar, esperem
que l’any que ve estiguéssim impacients per inaugurar la fira.

Secretària acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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