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Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI 28/12/2020
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 28 de desembre de 2020
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 20:08
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 ORDINARI 29-10-2020
Votació
Per unanimitat.

2. APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI 16/11/2020
Votació
Per unanimitat.
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3. CREACIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I APROVACIÓ DE LA
POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
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Intervencions:

El Sr. Alcalde, es tracta d’una proposta de la Diputació de Tarragona que es canalitza a través
dels consells Comarcals per tal que tots els municipis de menys de 5.000 habitants tinguin una
política de control de la política de les dades que existeixen als ajuntaments, llavors el que fan
són una sèrie de requeriments com un comitè format per unes persones a més d’adquirir un
compromisos, els quals estan descrits en la documentació adjunta. Té dues vessants protegirnos de possibles hakers en la mesura del possible ja que si volen accedir accediran, però s’ha
d’intentar posar-los-ho difícil i per altra banda que la informació visible per als ciutadans sigui la
que correspon ni més ´ni menys.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, es tracta d’una qüestió opcional o
legalment s’ha de fer?, només obligatori per a municipis de menys de 5.000 habitants?
El Sr. Alcalde, és una obligació legal, s’ha de tenir una política de control de dades. És
obligatori per a tots els municipis però la Diputació el que fa és facilitar-te les eines per a que
els petits es pugui gestionar des dels consell comarcals; els municipis més grans ja tenen
mitjans per a gestionar-ho.
La Sra. Garcia, al tercer punt on diu designar els membres del comitè el Sr. Alcalde, la
secretària, un responsable TIC del Consell Comarcal del Montsià i delegat de protecció de
dades, qui seria en aquest cas?
El Sr. Alcalde, no està definit però en un principi seria Mercè Fort, ja que és la treballadora que
té més coneixements informàtics.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, teníem els mateixos dubtes que ha
plantejat la representant del grup del MAP, i com ja els ha contestat res a dir.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, els dubtes que teníem els vam parlar en
la reunió i tal com s’ha dit ja estan aclarits per tant res a dir.

Votació
Per unanimitat.
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Fets
L'Ajuntament de Santa Bàrbara utilitza els mitjans que en cada moment posen a la seva
disposició les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per assolir els seus
objectius.
Els sistemes TIC han d'estar protegits contra amenaces accidentals o deliberades amb
potencial per incidir en la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat o traçabilitat de la
informació i els serveis. Per defensar-se d'aquestes amenaces es requereix una estratègia que
s'adapti als canvis en les condicions de l'entorn per garantir la prestació contínua dels serveis.
Això implica que els òrgans superiors i directius responsables de la informació, els sistemes i
els serveis electrònics han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides pel Reial
Decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat (en endavant ,
ENS) en l'àmbit de l'Administració Electrònica, modificat mitjançant Reial Decret 951/2015, de
23 d'octubre, així com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis, seguir
i analitzar les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva als incidents per
garantir la continuïtat dels serveis prestats.
Els diferents òrgans superiors i directius responsables han de garantir la seguretat TIC com una
part integral de cada etapa del cicle de vida del sistema, des de la seva concepció fins a la
retirada de servei, passant per les decisions de desenvolupament o adquisició i les activitats
d'explotació. Els requisits de seguretat i el seu finançament han de ser identificats i inclosos en
la planificació, en la sol·licitud d'ofertes, i en plecs de licitació per a projectes de TIC.
Segons l'article 7 de Reial Decret regulador de l'ENS, la seguretat de la informació ha de
contemplar els aspectes de prevenció, detecció, reacció, correcció i recuperació per aconseguir
que les amenaces sobre la mateixa no es materialitzin i no afectin els serveis que es presten.
El Comitè de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (Comitè STIC), de
caràcter interdepartamental, està adscrit a l’Alcaldia del municipi, òrgan competent en matèria
de tecnologies de la informació i comunicacions municipals.
La Política de seguretat de la informació que s'aprova mitjançant el present acord conté els
principis i directrius per a la gestió de la seguretat de la informació i el model organitzatiu per a
la gestió d'aquesta política.
En la mateixa, s'inclouen els següents aspectes:
a) L'objectiu i abast de la Política de seguretat de la informació.
b) El marc normatiu aplicable en l'àmbit de la seguretat de la informació.
c) Els nivells aplicables en aquesta matèria.
d) El model organitzatiu per a la gestió de la Política de seguretat de la informació.
e) Els rols, responsabilitats i funcions dels òrgans municipals relacionats amb la seguretat de la
informació.
Atès l’article 11 – Requisits mínims de seguretat del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel
qual es regula l’ENS, al paràgraf primer determina: Tots els òrgans superiors de les
administracions públiques han de disposar formalment de la seva política de seguretat, que
serà aprovada pel titular de l'òrgan superior corresponent.
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Fonaments de dret
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat, en
l'àmbit de l'Administració Electrònica, modificat mitjançant Reial Decret 951/2015, de 23
d'octubre
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Crear un Comitè de Seguretat de la Informació en el si de l'Ajuntament de Santa
Bàrbara, com a màxim òrgan consultiu i de suport a la presa de decisions en matèria de
seguretat de la informació.
SEGON. Designar a la Secretària / Interventora, com a responsable la informació i serveis de
l'Ajuntament de Santa Bàrbara i al responsable TIC del Consell Comarcal del Montsià com a
responsable de seguretat.
TERCER. Designar com a membres de Comitè de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament
de Santa Bàrbara, els següents membres:
L’alcalde de Santa Bàrbara
La secretària / interventora de Santa Bàrbara
Responsable TIC del Consell Comarcal del Montsià.
Delegat de Protecció de Dades.

QUART. Aprovar la Política de seguretat de la informació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara en
els termes de l’ANNEX I – Política de seguretat d’aquest document.
CINQUÈ. Els criteris i instruccions contingudes en el document que s'aprova mitjançant el
present Acord constitueixen directrius vinculants per a tots els òrgans superiors i directius de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara. Tanmateix ho serà per a terceres parts a les quals l'Ajuntament
presti serveis, cedeixi informació o de les que n’utilitzi serveis o manipuli informació.
L'Ajuntament mantindrà a la seu electrònica la versió actualitzada del document de Política de
seguretat de la informació.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

4. ENCÀRREC DE GESTIÓ ANTERIOR I DEL CONVENI DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA
DEL PADRÓ D’HABITANTS I APROVACIÓ DEL NOU D’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ
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INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DEL
RESPECTIU CONVENI REGULADOR
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Intervencions

El Sr. Alcalde, tota la gestió del Padró municipal d’habitants del municipi està regulat per una
normativa específica que dirigeix la Diputació de Tarragona, i del que es tracta és de renovar l’
adhesió ja que estem adherits des de l’any 2006, els programes informàtics van canviant i cada
cert temps s’han de fer actualitzacions, i amb la renovació de l’adhesió ens comprometem al
compliment d’una sèrie d’obligacions i per la seva banda la Diputació es compromet a passar la
informació facilitada a l’INE.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, voldríem saber el cost econòmic que
això comporta.
El Sr. Alcalde, no em consta que tingui cap cost econòmic per l’Ajuntament, la feina l’ha fem
nosaltres, introduïm les dades en una plataforma, que a l’igual que nosaltres tenen la majoria
de municipis de la província.
La Sra. Garcia, cada quan es renova?
La Sra. Secretària, és el primer cop que es renova des de l’any 2006 que es va implantar.

Votació
Per unanimitat.

Fets
En data 15 de desembre de 2020 aquest Ajuntament ha rebut a través de la plataforma EACAT
notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada l’acord pres en data 27 de
novembre de 2020, que diu:
Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’habitants
que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona que tot seguit es relacionen:

Ajuntament

Inici Conveni

Santa Bàrbara

28/09/2006

Segon.- En conseqüència d’això, resoldre el Conveni per a la gestió informatitzada del padró d’
habitants que es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/03/2004.
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Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’
habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
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Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin l’encàrrec de
la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin pertinentment a la
Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió informatitzada
del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i signarà el conveni
regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva signatura, qui l’hauran de retornar a
la Diputació per als seus plens efectes. A tal efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de
Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l'acord.
Sisè.- Efectes.
Fins el moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per les dues administracions,
seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, i
en conseqüència el Conveni aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius
ajuntaments, essent que el servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà
prestant regularment en les condicions recollides en aquell. En el moment en que ambdues
administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el servei de la gestió informatitzada
del padró d’habitants que presta la Diputació amb tots i cadascun dels ajuntaments signants
passarà a prestar-se sota les condicions recollides en el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.

Fonaments de dret
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu que
es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres òrgans o Entitats de Dret Públic
de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 92 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 atribueixen competències a la Diputació de Tarragona
per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de
la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió de les seves competències, impulsar la
seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del
territori.
3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
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organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.
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En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan l'encàrrec de
gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents Administracions es
formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, que haurà de ser
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o en el
de la Província, segons l'Administració a què pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les clàusules dels
convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació”, així com que “En el
supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà
de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació”.
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les següents matèries: h)
Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions públiques, així com l’
acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions,
llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic disposa que:

1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa diferent de les
anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no
podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior”, i que
“En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els
signants del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a
quatre anys addicionals o la seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma
diu que “Les normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords
de terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està regulant
aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, s’entendrà
que el present te vigència indefinida, en el benentès que l’Ajuntament, que encarrega la gestió
del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de la gestió informatitzada del Padró d’habitants
fet a la Diputació de Tarragona en qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual, diu, s’ha de fer
efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’
ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
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7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió informatitzada del padró d’
habitants a la Diputació de Tarragona per part dels ajuntaments de les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3
/2004.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró d’habitants.
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la notificació
del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb la Diputació
de Tarragona.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

INTERVENCIÓ
5. PROPOSTA DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER
Intervencions

El Sr. Alcalde, es tracta d’un nou control dels que han aparegut últimament, es tracta d’adquirir
el compromís de l’ajuntament adopta les mesures necessàries per a que els comptes de l’
Ajuntament es duen a terme d’acord amb el legalment establert, que es verifiquen les factures,
que es fan els pagaments dins del termini, que controlem la morositat, ... No deixa de ser una
obligació que ja l’ha veníem fent, al Ple passat es va aprovar el Compte General de l’exercici
2019.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, cada any s’haurà d’aprovar?
El Sr. Alcalde, si, no existia l’obligació de dur a terme aquest pla anual de control financer, és
un requeriment nou.
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El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, és més feina, més burocràcia, és més
treball per al departament d’intervenció, els comptes de l’Ajuntament de Santa Bàrbara estan
sanejats, encara que el nostre grup no va poder assistir a la comissió informativa d’hisenda el
tècnic de l’Ajuntament ens ho va explicar a més de dir-nos que, la Diputació de Tarragona
revisa els comptes de l’Ajuntament, per tant, com ja he dit més burocràcia.
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El Sr. Alcalde, és cert, es fan molts controls, verificacions i revisions dels comptes, per tant, és
difícil cometre errors se’n poden cometre però es fan moltes revisions per molts organismes.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, cap comentari, però després demanaré
la paraula per fer l’explicació de l’auditoria dels comptes de l’Ajuntament que els nostre grup va
demanar que es fes.

Els membres de la Corporació es donen per assabentats.

Fets
1. La intervenció va informar sobre al necessitat d’aprovar el pla anual de control financer.
2. El ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern.
3. La intervenció va elaborar el pla anual de control de financer per a l’exercici 2020 d’acord
amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local.

Fonaments de dret
1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control financer de l’
activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control
permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213
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 (TRLRHL).
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitza la
funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l’
activitat economicofinancera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis
generals de bona gestió financera, amb l’objectiu últim de millorar la gestió en el seu aspecte
econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
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2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a
realitzar durant l'exercici.
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El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que
es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions
de control permanent previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació.
Aquestes actuacions consisteixen en:

a. L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013, de
27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en particular,
que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases
del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF.

b. L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’
article 12.2 de la LRCF.

c. La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només
sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

4. L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment
l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats públiques
empresarials locals, de les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva
normativa específica i dels consorcis adscrits.
5. L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
estableix que es durà a terme un control financer de subvencions respecte dels beneficiaris i, si
s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’entitat
local i els seus ens dependents.
6. L’article 12.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que les administracions públiques publicaran els plans
i programes anuals i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets, així com les activitats,
mitjans i temps previst per a la seva consecució.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla anual de control de financer elaborat per
la intervenció, per a l’exercici 2020.

Règim de recursos:
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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. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2021
Intervencions

El Sr. Alcalde, el dia 10 de desembre es va fer una comissió informativa a la que van assistir
els tres portaveus que avui estan presents, demanar disculpes per enviar-los-hi el dia 23 de
desembre però és que no va estar enllestit fins llavors, el pressupost per a l’exercici 2021 el
podem resumir de la següent manera:
Estem passant d’un pressupost inicial al 2020 de 3.135.060,00 € a un pressupost per al 2021
de 3.492.540,00 euros, la qual cosa suposa uns 350.00,00 euros d’increment, però s’ha de
tenir en compte que al mes de maig es va fer una modificació de crèdit en la que es va
incorporar 650.000,00 euros. Si comparem els pressupost inicial del 2020 amb la proposta
actual sembla que s’hagi augmentat en un 11% però la realitat és que no és així.
Es preveu una petita baixa dels impostos directe, com són els IBI’s, també el les taxes i preus
públics (la rebaixa del 5% del rebut de recollida de brossa urbana).
I preveiem un increment de al recaptació via transferències corrents, ja que hem demanat unes
subvencions que en principi són superiors a les que ens han atorgat aquest any.
Respecte les transferències de capital també tenim una previsió d’increment. Estem parlant
sempre del pressupost d’ingressos.
Si ens en anem al pressupost de despeses, tenim un pressupost per al 2021 de 3.492.540,00
euros, sobre els 3.112.000, 00 euros de l’any 2020.
El Capítol I que correspon al personal s’incrementa, degut a l’increment salarial dels
treballadors municipis però sobretot pel personal nou que s’ha incorporat, com el segon
vigilant, més personal en l’equip de neteja, en l’equip de la brigada, tot això suposa un
increment de 150.000,00 euros/anuals respecte l’ant 2020.
El Capítol II, despeses corrents, despeses de manteniment dels edificis municipals també tenen
un increment de l’11%.
El Capítol VI, també s’incrementa respecte el pressupost inicial de l’any 2020 de 500.000,00
euros de l’any 2020, ara passaríem a 620.000,00 euros, ja els hi vaig explicar que era degut
sobretot a tres inversions, la “Remodelació del carrer de l’Aire – Fase 3”, i les dues plurianuals
que ja tenim començades i que acabaran el 202, la “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament –
4a Fase” i la “Construcció d’una nau polivalent”.
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No podem descartar que al llarg de l’exercici 2021 es faci alguna modificació de crèdit.
En quan a transferències de capital hi ha una reducció, ja que, el que es pagava pels
contenidors soterrats a baixat dels 45.000,00 euros als 20.000,00 euros que ara paguem pel
manteniment dels contenidors de superfície.
Els hi vaig fer arribar les partides del pressupost de forma detallada ja que ara només els hi he
fet una pinzellada.
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, ens hem revisar el pressupost, veiem
que és un pressupost que com ha dit el Sr. Alcalde no té moltes diferències respecte el de l’
exercici 2020, i com també s’ha dit ara és una previsió i al llarg de l’any es poden fer
modificacions de crèdit i al final els números són uns altres, però en definitiva les necessitats
del poble són les que manen. És un pressupost ajustat a les necessitats que anem tenint tots
els anys, però el nostre grup, respecte el Capítol d’inversions l’haguéssim gestionat d’una altra
manera, però són vostès els que ho estan gestionant i ho fan de la millor manera que creuen.
Pensem que les necessitats són unes altres.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, ho hem estat revisant en algunes coses
estem a favor en altres en contra, però més a favor que en contra, de fet els tres projectes que
es duran a terme ens semblen correctes.
A la comissió informativa l’hi van fer dues propostes, una respecte l’arranjament dels parcs
infantils i en el passat Ple a l’acabar el regidor de serveis Sr. Espuny ens va explicar que es
renovaríem de fet alguns ja s’ha fet. L’altra proposta que l’hi vam fer no s’ha tingut en compte, l’
any vinent el nostre grup ho tornarà a proposar, perquè creiem que és positiu per al poble. De
cara l’any vinent els hi proposarem, ja que creiem que el poble està bastant brut, ens va
comentar que la màquina d’escombrar ha estat molt de temps avariada, la màquina fa falta són
molts diners, em vaig quedar parat quan ens va dir el que valia, però fa falta. Si sumem l’import
de les avaries segur que podríem tenir-ne la meitat pagada d’una de nova, val la pena fer l’
inversió i tenir un poble més nét.
Estem a favor de l’increment salarial dels treballadors públics, creiem que hauria d’haver fet
abans però val més tard que mai.
És cert com vostè ha dit, que ens va enviar la proposta el 23 de desembre i per tant no hem
tingut molt de temps per mirar mol amb detall però vostè ens ho ha explicar molt bé, confiem en
la seva gestió, tenen la majoria.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, no és el pressupost que desitjaríem però
és el millor que s’ha pogut fer, creiem que totes les partides estan justificades, les obres
previstes són necessàries, encara que el nostre grup sempre ha dit que no és massa partidari
de la remodelació de l’Ajuntament, sempre hem dit que creiem que no és una despesa urgent
però és una obra que fa temps que va començar i algun dia s’ha d’acabar, l’important és que

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 08:42:35 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 25/01/2021 a les 12:35:36

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 F546581BEBC64F5AB99DDF79F170DA12 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:48:23

per executar-ho no ens hem tingut que endeutar, que era una de les nostre prioritats no
endeutar-nos per fer cap obra. És cert que m’hagués agradat poder disposar de més diners per
les partides que depenen de les meves regidories però creiem que és un bon pressupost.
El Sr. Alcalde, efectivament no és el pressupost que desitjaríem perquè voldríem poder
disposar de més recursos per al pressupost de despeses però això comportaria haver de
buscar nous ingressos i com el que hem fet ha estat rebaixar impostos i taxes, no es pot fer.
Una de les despeses que tenim pendent és adquirir una nova màquina d’escombrar i el regidor
de serveis Sr. Espuny, ja hi està treballant, tant de bo l’haguéssim pogut incloure al pressupost
però no ha estat possible, de manera que segons com tancarem l’exercici 2020 i sabrem quin
romanent tenim procediríem a la renovació, ja que la màquina actual té 8 anys, ha complí
sobradament i con deia el Sr. Martí ja comença a tenir avaries i o és només l’import de l’avaria
és que el temps que al màquina està parada no es fa la neteja.
En quan a les obres, dir-li Sr. Crespo que quan la remodelació de les façanes l’edifici de l’
Ajuntament estiguin acabades quedarà preciós, els hi enviaré unes fotos amb la simulació.

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

Fets
1. L’Àrea d’Intervenció ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost
general de la Corporació.
2. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020-125 s’ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del
pressupost.
3. Consta en l’expedient l’Informe d’intervenció, on es detalla la proposta de plantilla de
personal de la Corporació.
4. S’ha elaborat l’informes econòmic financer on fa referència a l’estat de consolidació del
pressupost de la pròpia entitat, la situació del deute i avalua el compliment de l’estabilitat i l’
anivellament del pressupost.
5. Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius d’estabilitat,
regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 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
pressupost.
6. Per part de l’Àrea de Secretària s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació del
pressupost de conformitat amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el
règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
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Fonaments de dret
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el
forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en
relació amb el vigent.
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b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys,
a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en
matèria de despesa social.
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació
dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre
el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en
conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.
2. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre
la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el
president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i
amb els annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el
present article, al Ple de la corporació per la seva aprovació, esmena o devolució.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general,
no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
4. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els
annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran
formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb
capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i
societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
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5. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al
públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions.
S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas
contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la província resumit
per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat
autònoma.
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També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada
publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
6. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu.
7. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de
l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses
de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de
pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’art.
168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
8. L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla és el
Ple de la Corporació de conformitat amb l’art. 22..1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
de règim local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art. 47 de l’esmentada Llei.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2021.
DESPESES

DESCRIPCIÓ

Capítol 1

Despeses de personal

1.316.470,00

Capítol 2

Despeses corrents

1.367.940,00

Capítol 3

Despeses financeres

Capítol 4

Transferències corrents

0,00
168.090,00
Operacions Corrents
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PRESSUPOST 2021

Capítol 6

Inversions

Capítol 7

Transferències de capital

620.040,00
20.000,00
Operacions de Capital

Capítol 9

2.852.500,00

640.040,00

Amortització de préstecs

0,00
Operacions Financers

TOTAL

3.492.540,00

INGRESSOS

DESCRIPCIÓ

Capítol 1

Impostos directes

Capítol 2

Impostos indirectes

Capítol 3

Taxes i preus públics

Capítol 4

Transferències corrents

Capítol 5

Ingressos patrimonials

PRESSUPOST 2021
1.397.000,00
20.000,00
565.150,00
1.142.380,00
19.010,00

Operacions Corrents
Capítol 7

0,00

Transferències de capital

3.143.540,00
349.000,00

Operacions de Capital

349.000,00

Capítol 8

Actius financers

0,00

Capítol 9

Passiu financers

0,00
Operacions Financers

TOTAL

0,00
3.492.540,00

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
3.492.540,00€
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el document que
consta a l’expedient.
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix.
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Cinquè . Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes
de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en els
termes que estableix l’art. 169 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.

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 F546581BEBC64F5AB99DDF79F170DA12 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:48:23

Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Una
vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum
del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat.

Règim de recursos:
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost i de la plantilla es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última
publicació.

MOCIONS
7. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER SANTA BÀRBARA, ERC,
PP I MAP, DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA PER
DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA “BÉ ESSENCIAL”
Intervencions

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, la moció és interessant l’esport és un bé tant per la salut física com psíquica,
per tant l’hi hem de donar suport.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, la moció s’ha d’aprovar, sóc professor d’
educació física i se els beneficis que l’esport comporta i més en aquests moments de
pandèmia, s’ha de fer m com a minin, mitja hora d’activitat física, actualment està tot molt parat
i és molt complicat fer esport les instal·lacions esportives estan tancades i és una pena que no
el pugui anar a fer esport. Ens sumem a la moció.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, donarem suport ja que l’esport és salut,
sempre s’ha de fer respectant les normes sanitàries i com diu és un sector que ha sofert un
gran impacte econòmic a l’igual que la resta de sectors degut a la pandèmia que estem patint.
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El Sr. Alcalde, tal com diu el regidor Sr. Crespo s’han de seguir el protocols sanitaris i de
vegades sens fa difícil comprendre com és possible que no es pugui fer esport i en canvi pots
anar en metro i realment d’activitat física és un bé per a les persones realment hi ha gent que
necessita fer esport diàriament, per tant, creiem en al declaració de l’esport com a bé essencial
complint les mesures sanitàries.
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Votació
Per unanimitat.
Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé essencial
equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els serveis
socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:
_ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, especialment
als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
_ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots els
protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell Català de l’
Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i piscines climatitzades.
_ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que la
declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per garantir l’
accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc de les entitats
sense ànim de lucre.
_ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que la Unió
de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport amb l’objectiu d’
assegurar l’activitat escolar de Catalunya.
_ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern cal que
aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir la continuïtat de les
activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.
_ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector esportiu
on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de diferenciar en tres grans blocs: el
sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions locals que són les
principals prestadores de serveis esportius a la població.
_ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases de
subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes
malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.
És per tot el que s’ha exposat, que els grups municipals de Junts per Santa Bàrbara, ERC, PP i
MAP, de forma conjunta APROVEN per unanimitat, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la petició al
Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya.
SEGON. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a la
conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física i a
la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
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8. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA 3 DE DESEMBRE, DIA
INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Intervencions
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, el tema de la protecció de les
persones amb discapacitat és un tema antic i el que hem de fer és donar-los suport per a que
pugui tenir les mateixes oportunitats que tenim la resta, una de les qüestions a fer és treure les
barreres arquitectòniques, que és un tema que sempre porta polèmica però si des de l’
administració i des de serveis socials, fer tots pinya i intentar solucionar les barreres.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, ens hi sumem s’ha parlat de les barreres
arquitectòniques a l’apartat de precs i preguntes ho comentaré. Totes aquestes mocions
quedaran en paper mullat sinó s’actua, parlarem direm paraules molt boniques però sinó s’
actua no serveis de res.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, estem totalment d’acord en facilitar la
vida laboral, social, mobilitat etc., però tinc un dubte respecte el primer punt on diu “Elaborar un
pla d’acció ...”, qui l’ha d’elaborar?, l’Ajuntament?
El Sr. Martí, crec que quan es fa un projecte ja es té en compte, del que es tracta és de tenir-ho
sempre en compte i quan hagi alguna cosa ajudar-los, és cert que en aquest poble no tenim
moltes persones amb cadira de rodes però si n’hi ha ajudar-los en l’accessibilitat.
El Sr. Crespo, com diu quan es fa un projecte ja es té en compte.
El Sr. Alcalde, la normativa, afortunadament ja preveu l’eliminació de les barreres, la normativa
urbanística ja t’obliga a que les persones amb discapacitat puguin accedir, una altra cosa és les
edificacions construïdes fa 20, 30, 40 anys, què fem?, de vegades es fàcil buscar una
alternativa però d’altres no tant.

Votació
Per unanimitat.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 3 de desembre des de 1992 es celebra el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, després que així quedés instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides
per ajudar a visibilitzar de forma específica els obstacles i barreres que té aquest col·lectiu de
persones, que ha Catalunya quantifiquen en el 9% de la població.
Les persones amb discapacitat no són un grup homogeni i no són diferents a la resta de les
persones en quan a les seves aspiracions i desitjos. Són ciutadans i ciutadanes de ple dret i és
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obligació de totes les administracions eliminar les traves i barreres que impedeixen la seva
plena participació en la societat en que vivim.
En aquests moment, on la pandèmia de la COVID-19 ens està colpejant amb duresa i on les
conseqüències de les mesures de contenció de la malaltia ens han submergit en un crisi
econòmica i social sense precedents, com a societat hem d’estar molt amatents a l’efecte que
les restriccions podem causar en la ciutadania, sobretot en els col·lectius més vulnerables i fer
tot el possible per pal·liar-se els efectes nocius. En aquest sentit convé recordar que l’OMS ja
des del mes de març va alertar que les persones amb discapacitat són un grup especialment
vulnerable, amb un major risc de contagi que la població general i va alertar sobre les dificultats
concretes que poden tenir, entre les que volem destacar:
-barreres a l’hora de posar en pràctica mesures d’higiene bàsiques, com ara rentar-se les mans
(els lavabos o piques poden ser-los físicament inaccessibles, o bé una persona podria tenir
dificultats a l’hora d’ajuntar les mans i fregar-se-les bé)
-dificultat a l’hora de distanciar-se socialment, ateses les seves necessitats d’ajuda addicionals
(o perquè estan internats en alguna institució)
-restriccions per poder tocar coses per obtenir informació de l’entorn o bé ajuda física
-barreres a l’hora d’accedir a la informació sobre salut pública
Així mateix adverteix que les persones amb discapacitat i les seves famílies també podrien
quedar afectades d’una manera desproporcionada pel brot a causa d’una interrupció greu dels
serveis dels quals depenen i per tant, demana que es prenguin les mesures oportunes des de
les administracions competents.
Convé recordar també que l'Assemblea General de les Nacions Unides estableix mesures, tant
de no discriminació com d'acció positiva, que els estats han d'implantar per garantir que les
persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets en igualtat de condicions com la resta
de persones.
També aspira a potenciar el respecte per la dignitat humana, la igualtat i la llibertat personal, tot
propiciant la inclusió social basant-se en determinats principis: vida independent, no
discriminació, accessibilitat universal, normalització de l’entorn i diàleg civil, entre d’altres.
El 2013 es va aprovar la Llei General de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió
social, que pretenia garantir les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat
universal.
UNA SOCIETAT PER TOHOM
Només serem una societat justa quan totes les persones vegin respectat la seva condició de
ciutadà i ciutadana de ple dret. Convé recordar que diferents estudis ens mostren que les
persones amb discapacitat pateixen una evident discriminació, especialment patent en les
dones amb discapacitat (doble discriminació: com a persona amb discapacitat i com a dona).
Així mateix, les famílies de les persones amb discapacitat tenen més dificultats que la resta de
les famílies en trobar suports efectius per fer front, si s’escau, a les dificultats i al sobre cost que
comporta tenir a un dels membre amb discapacitat.
Malgrat els diferents avenços sanitaris, socials tecnològics....les persones amb discapacitat
segueixen lluny de tenir assegurats els seus drets de participació comunitària, integració
laboral, habitatge, etc.
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Les administracions i també els ciutadans i ciutadanes particulars hem de fer examen de
consciencia i autocrítica i aplicar propostes de millora col·lectivament i individualment per
millorar la situació de les persones amb discapacitat i de les seves famílies el que comportarà,
sens dubte, millorar la qualitat de vida de tota la societat i avançar decididament cap a una
societat més justa i inclusiva.

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 F546581BEBC64F5AB99DDF79F170DA12 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:48:23

Per tot l’exposat, el Grup Municipal del PP de Santa Bàrbara SBAU sol·licita al Plenari l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Elaborar un pla d’acció i atenció a la discapacitat que contempli les especials
circumstàncies en que en trobem per efecte de la COVID-19, buscant la implicació de tots els
actors socials implicats.
SEGON.- Destinar si és possible una partida dels pressupostos a la realització del pla i les
accions que se’n derivin.
TERCER.- Fomentar de forma efectiva i integrada l’accessibilitat universal, sobretot pel que fa
a l’urbanisme, la mobilitat i a l’accés als serveis públics.
QUART.- Donar suport a la promoció de l’associacionisme vinculat a les persones amb
discapacitat.
CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que adopti les mesures oportunes de forma
efectiva, amb pressupost suficient, per impulsar decididament els drets de ciutadania de les
persones amb discapacitat i les seves famílies, especialment pel que fa a l’educació, l’ocupació
laboral, la sanitat, l’accés a la cultura i a l’esport i l’habitatge.
SISÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta declaració a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a les associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions municipalistes
FMC i AMC.
PRECS I PREGUNTES
9. INTERVENCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, representant del grup municipal del PP, l’hi agraeixo l’oportunitat de fer precs i
preguntes ja que sis mesos només s’han fet 2 plens ordinaris i els que estem a l’oposició volem
saber moltes coses, vostè em va dir pregunti coses actual, però preguntarem coses que crec
que les poden contestar. La primera pregunta és per al regidor Sr. Crespo, que li vam enviar
per correu electrònic, tot i que vam dir que nosaltres no presentaríem preguntes per escrit
abans dels Plens però aquesta com fa referència a xifres s’ha de preparar, abans però felicitarlo per l’actuació de l’espectacle del circ al carrer, gent estava super contenta, es va demostrar
que les coses es podien fer, els actors molt bé, jo vaig estar al parc municipal i ens ho vam
passar molt bé, va ser molt divertit, es va fer una rua i no van estar molt de temps parats al
mateix lloc, uns cinc minuts. I pregunta era saber quin va ser el cost de l’actuació?
El Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor de fires.
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El Sr. Crespo, com m’ho va demanar en temps he pogut buscar la documentació, i el
pressupost que ens va presentar l’empresa i el que es va aprovar és de 5.400,00 euros més
IVA, aquests diners van sortir de la partida destinada a la fira de l’oli, com no es va fer la fira de
la forma tradicional sinó de forma virtual.
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El Sr. Martí, parlant de fira virtual, si al poble ja existeix una APP, perquè es va creure
necessari fer-ne una altra?
El Sr. Crespo, l’APP que tenim és de l’Ajuntament, de totes de les regidories i dels serveis que
ofereixen, a més de les entitats del poble, per això es va creure convenient fer-ne una per
ajudar al teixit comercial, empresarial per ajudar-los en un moment determinat i no només per a
que servis per a la fira de l’oli, durant la fira va estar en servei i ara l’hem canviat, si algú hi
entra ara apareixen les activitats nadalenques i després quan vingui sant Antoni també hi
apareixerà, és una aplicació dinàmica, no estàtica, que funcionarà tot l’any, que els comerços
del poble se’n podran aprofitar; i la de l’Ajuntament no és adient per a fer aquests serveis.
El Sr. Martí, no és podia modificar?
El Sr. Crespo, no, hauria estat massa costós.
El Sr. Martí, respecte la normativa dels bars per a l’any 2021, vam quedar que les terrasses no
es cobraria la taxa i amés les podrien ampliar, una pregunta que m’han fet diversos bars del
poble, poden tallar el carrer amb les terrasses?
El Sr. Crespo, el permís que els hi vam atorgar era ampliar les terrasses sense impedir el pas
al peatons i la circulació si bé és cert que hi ha un bar que des de fa any talla el carrer i se li va
fer un permís especial, però si el volen tallar han de demanar-ho.
El Sr. Martí, per tant, als que m’ho preguntin els hi diré si sempre que demaneu el permís.
El Sr. Crespo, que demanen el permís i si està justificat s’estudiarà.
El Sr. Martí, un prec respecte l’estacionament al passeig d eles Escoles, sempre hi ha molts
cotxes aparcats i quan vols incorporar-t’hi des dels carrer que hi conflueixen és molt complicat,
una solució seria que només s’aparqués a la vorera de pujant a la dreta o baixant a l’esquerra o
prohibir aparcar en 5, 10 o 15 metres des de la cantonada.
El Sr. Alcalde, és un tema que ja ens l’hem plantejat, estem buscant solucions, ens hem
plantejat l’aparcament a només una part del passeig però llavors limités molt les places d’
aparcament, si a tots els propietaris dels blocs de pisos els fas aparcat al davant els obligues a
creuar el carrer, ho estem valorant encarar que apostem més per pintar a cada cruïlla un espai
on no es pugui aparcar, perquè en altres carrers del poble on s’ha fet la gent ho respecta, i t’
allibera la visió al moment d’incorporar-te al passeig.
El Sr. Martí, si però és igual que els guals al magatzems pots aparcar-hi però si la gent no ho
respecta té quedes igual. Suposo que quan es pugui sancionar que es tingui en compte, i que s’
hi doni solució el més aviat possible. Ho veiem bé.
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Una pregunta respecte la finca de l’Advocat, la gent que hi va s’ha posat en contacte amb
nosaltres per dir-nos que allí hi va gent de fora del poble, el circuït de motocròs no està
homologat i si hi ha algun problema s’haurà de gestionar, ens van comentar que van presentar
una instància però que no se’ls hi havia contestat, voldria saber com està el tema, i que se’ls hi
contesti el més aviat possible. Em van comentar de posar una tanca per evitar que els vehicles
tinguin accés.
El Sr. Alcalde, el circuït de motocròs és una instal·lació esportiva més de les que té el municipi i
per a la seva utilització, sigui qui sigui, haurien de demanar autorització, el club de motocròs del
poble són els usuaris habituals i qualsevol altres clubs, com per exemple el de La Sénia, que
aprofitant que feien una carrer fer unes gravacions van demanar permís i se’ls hi ha concedir
i no va haver cap problema. El problema és quan ve gent sense demanar permís, perquè
aquella finca és de molt fàcil accés.
És cert que han hagut unes propostes no se si de paraula o per escrit, se que al regidor Sr.
Espuny l’hi van dir que el club de motocròs de Santa Bàrbara s’oferia a posar ells una porta per
a poder controlar l’accés de vehicles.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Espuny.
El Sr. Espuny, a mi per escrit no m’ha arribat res, vaig dir-los que no ho veia malament però
que ho comentaria amb l’equip de govern.
El Sr. Martí, el tema de l’adaptació de les voreres del passeig de la Generalitat com està?
El Sr. Alcalde, és una actuació que si podem durant l’any 202, es durà a terme, ja veurem si ho
executarà la brigada o ho faci una empresa externa.
El Sr. Martí, respecte el certificat d’empadronament, hi ha molts Ajuntaments que no els fan
pagar i aquí si, s’ha pensat en eliminar la taxa per expedició de documents respecte els
certificats de cara l’any 2021?
El Sr. Alcalde, són 4,00 euros, pensi que darrera cada certificat que s’emet hi ha una feina
administrativa i pensem que és just cobrar-la.
El Sr. Martí, una pregunta per la regidora Sra. Estarlich, són dies de trobades, de regals i els
contenidors estan plens, en aquetes dades es doblen els torns de recollida?, o no?
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidors Sra. Estarlich.
La Sra. Estarlich regidora de medi ambient, tenen la mateixa freqüència, en l’única excepció
que no hi ha recollida el dia de Nadal ni el dia de Cap d’Any. Hem de pensar que donat el
confinament actual estem més a casa i de brossa se’n fa més, de totes maneres tots els anys
per aquestes dades passa el mateix.
El Sr. Martí, hem rebut moltes queixes respecte la il·luminació d’alguns carrers i dels terrenys
de baix l’antiga fàbrica de Marco, respecte les terrenys que recentment ha adquirit l’Ajuntament,
respecte aquesta zona hi ha previst algun pla per la seva il·luminació?, i per al carrer
Cervantes?, es podria fer alguna cosa?, m’explica com estan aquests temes?
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El Sr. Alcalde, respecte la zona del camí de Borda, dels camí de Llasat es troba a les afores del
casc urbà on no hi ha pràcticament habitatges i els pocs que hi ha quan es fer les cases ja es
van posar les faroles pagant-les ells, ja que és un terreny que no està urbanitzat, i l’ajuntament
les va connectar a l’enllumenat públic. Respecte el carrer Cervantes, hi ha un bloc de pisos que
quan es va construir el promotor de l’obra, per la raó que sigui no va col·locar la farola que
corresponia, les persones que desprès van comprar un pis, que ells no en tenen la culpa, s’han
trobat sense farola. L’hi explico però no ho vaig viure, és un tema que va des de l’any 2011, els
propietaris del pisos van preguntar quina era la manera en la que podien disposar d’una farola i
se’ls hi va dir que pagant el cost de la col·locació se’ls connectaria a l’enllumenat públic, són sis
propietaris, però sembla que no van voler o no es van posar d’acord i han passat deu anys i
continua igual. Nosaltres ja l’hi he dit a la persona, que suposo que l’hi ha fet la queixa, estem
oberts en buscar solucions, però les coses s’han de parlar, el que no farem és entrar a parlar a
través del facebook; és una comunitat de propietaris si tenen una necessitat que ho demanin i s’
estudiarà, i si han de pagar la col·locació de la farola se’ls hi plantejarà, igual que han fet la
resta del poble.
El Sr. Martí, potser si que el millor es parlar les coses de cara cara. A veure si entre tots es pot
arribar a una solució.
El Sr. Alcalde, nosaltres no tenim cap inconvenient en arribar a una solució i encantats que els
veïns estigui satisfets.
El Sr. Martí, l’última qüestió, cn està el tema de l’ajuda als comerços?, alguns comerciants en
han comentat que s’han hagut de posar em contacte amb assessories per a preparar-los el
documentes que demanaven les bases. aquestes bases qui les ha redactat?
El Sr. Alcalde, les tècnics de l’ajuntament utilitzant com a base altres d’altres municipis, pense
que les vam aprovar al Ple per unanimitat de tots els grups.
El Sr. Martí, alguns del comerços els hi és complicat reunir la documentació que es demana.
Quants comerços ho han demanat?
El Sr. Alcalde, el termini per presentar les sol·licituds ja s’ha acabat i estem revisant la
documentació, ja vàrem dir que seríem generosos, no serem primmirats. Se’n han presentat
unes quantes i tan de bo poguéssim exhaurir la partida pressupostària, per cert en el
pressupost per al 2021 hem inclòs una partida de 22.000,00 euros per si fos necessari fer un
segon paquet d’ajuts.
El Sr. Martí, per finalitzar desitjar a tot el poble una bona entrada d’any, i que l’any 2021 sigui
una mica millor que l’actual.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo, ja que ens volia explicar el resultat de l’auditoria
dels comptes de l’Ajuntament que es va encarregar.
El Sr. Crespo, regidor de governació, volia informar-los del resultat de l’auditoria que el nostre
grup d’Esquerra Republicana va demanar, es tracta d’un informe financer, avui mateix ens l’han
fet arribar i està a la disposició de tots els grups del Consistori per si el volen revisar, si tenen
algun dubte els hi podem fer una explicació més amplia, poden preguntar el que creguin
convenient a intervenció.
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L’informe és positiu, i ens serveis per a que tots sapiguem que els comptes de l’Ajuntament
estan sanejats, que es fan les coses ben fetes, no ha hagut res fora de lloc només coses que
es poden millorar. El nostre grup ha donat així compliment a una promesa electoral, per altra
banda l’equip de govern anterior pot estar tranquil de que les coses estan ben fetes i els tècnics
de la casa poden estar satisfets perquè fan una feina extraordinària, mai s’havia posat en dubte.
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En altra qüestió a la que volia fer referència és que com han pogut comprovar ha hagut un
canvi respecte la persona que es va contractar de vigilant al mes d’octubre, aquesta persona
ha aprovat les oposicions de policia local a un altre municipi i per tant, s’ha cridat al següent de
la borsa de vigilants, esperem que en duri.
També voldria fer un comentari respecte el tema de l’aparcament al passeig d eles Escoles,
que abans ha comentat el Sr. Martí, fa temps que ho estem estudiant, estem buscant la millor
solució, voldríem fer una senyalització dels carrers sant Antoni i Amor, un d’entrada i l’altre de
sortida a l’igual que es va fer al carrer Freginals.
El Sr. Martí, quin ha estat el cost de l’auditoria, per als planers?
El Sr. Crespo, l’hi dic de memòria 4.000,00 euros IVA inclòs. Per finalitzar desitjar-los a tots
vostès i a tots els planers i planeres una bona sortida d’any i una millor entrada al 2021 i que
aquest sigui un any normal.
La Sra. Garcia, a l’igual que els meus companys desitjar que tinguessin una bona entrada d’
any, que l’any vinent sigui millor que aquest, que tinguem molta salut ja que és el més
important. Bon any a tots/es.
El Sr. Alcalde, si, que l’any que ve sigui normal, jo ja em conformaria en que poguéssim per les
coses que fèiem normalment, tenir pubilles, fer festes majors, en definitiva fer vida normal, amb
això ens podríem donar per satisfets.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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1.

APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Text aprovat el dia <dia> de <mes> de <any> per <òrgan que l'aprova>.
Aquesta Política de seguretat de la informació és efectiva des d’aquesta data i fins que sigui reemplaçada per una nova
Política.
Aquest text anul·la l'anterior, que va ser aprovat el dia <dia> de <mes> de <any> per <òrgan que el va aprovar>.
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2.

INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Santa Bàrbara depèn dels sistemes TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicacions) per assolir els seus
objectius. Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades per protegir-los
enfront de danys accidentals o deliberats que puguin afectar la disponibilitat, integritat o confidencialitat de la informació
tractada i/o els serveis prestats.
L'objectiu de la seguretat de la informació és garantir la qualitat de la informació i la prestació continuada dels serveis,
actuant preventivament, supervisant l'activitat diària i reaccionant amb rapidesa enfront incidents.
Els sistemes TIC han d'estar protegits contra amenaces de ràpida evolució amb potencial per incidir sobre la
confidencialitat, integritat, disponibilitat i valor de la informació així com dels serveis.
Per defensar-se d'aquestes amenaces es requereix una estratègia que s'adapti als canvis en les condicions de l'entorn per
garantir la prestació contínua dels serveis. Aquesta implica que els departaments han d'aplicar les mesures mínimes de
seguretat exigides per l'Esquema Nacional de Seguretat, així com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació
de serveis mitjançant l’anàlisi de vulnerabilitats reportades i la preparació d’una resposta efectiva als incidents per tal de
poder garantir la continuïtat dels serveis prestats.
Els diferents departaments han d’assegurar-se que el paper de la seguretat TIC sigui una part integral de cada etapa del
cicle de vida del sistema: des de la seva concepció fins a la retirada de servei passant per les decisions relatives al
desenvolupament, adquisició i l’explotació d’activitats. Els requisits de seguretat i les necessitats de finançament han de
ser identificats i inclosos en la planificació, la sol·licitud d'ofertes, i als plecs de licitació per a projectes de TIC.
Els departaments han d'estar preparats per prevenir, detectar, reaccionar i recuperar-se d’incidents, d'acord amb l'article
7 de l'ENS.
3.

ABAST

La Política de seguretat de l’Ajuntament de Santa Bàrbara és d’obligat compliment per a tots els membres i sistemes TIC
de l’Ajuntament sense excepcions.

4.

MISSIÓ

L’Ajuntament de Santa Bàrbara té com a principal missió impulsar la qualitat de vida al municipi a través de la millora en
la prestació dels serveis per aconseguir una major sostenibilitat, participació i integració tant social com territorialment
i, conseqüentment, una major eficiència en la gestió dels recursos.
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5.

MARC NORMATIU

Per a l'execució de la present política s'ha tingut en compte la legislació que afecta el sistema d'informació objecte
d’aquest document, que és:
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Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de
l'administració electrònica, modificat pel Reial Decret 951/2015, de 23 d'octubre.
Resolució de 13 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la
Instrucció tècnica de seguretat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat.
Resolució de 7 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la
Instrucció Tècnica de Seguretat de Informe de l'Estat de la Seguretat.
Resolució de 27 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció
tècnica de seguretat d'auditoria de la seguretat dels sistemes d'informació.
Resolució de 13 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció
tècnica de seguretat de notificació d'incidents de seguretat.
Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de
l'Administració Electrònica.
Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD).
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
Articles 23 i 24 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(Disposició Transitòria Quarta de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia drets digitals)
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes
públiques de comunicacions.
Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació.
Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la llei 11/1999, de 21 d'abril.
Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de
l'empleat públic.
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula el document nacional d'identitat i els seus
certificats de signatura electrònica.



Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.



Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública
en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.
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6.

OBJECTIUS

L’Ajuntament de Santa Bàrbara, per aconseguir el compliment dels articles del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel
qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, ha establert els següents
principis bàsics i requisits mínims de seguretat:
6.1. PREVENCIÓ

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 F546581BEBC64F5AB99DDF79F170DA12 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:48:23

Els departaments han d'evitar, o almenys prevenir en la mesura del possible, que la informació o els serveis es vegin
perjudicats per incidents de seguretat. Per a això els departaments han d'implementar les mesures mínimes de
seguretat determinades per l'ENS, així com qualsevol control addicional identificat a través d'una avaluació
d'amenaces i riscos. Aquests controls, i els rols i responsabilitats de seguretat de tot el personal, han d'estar clarament
definits i documentats.
Per garantir el compliment de la política, els departaments han de:





Autoritzar els sistemes abans d'entrar en operació.
Avaluar regularment la seguretat, incloent avaluacions dels canvis de configuració realitzats de forma rutinària.
Sol·licitar la revisió periòdica per part de tercers amb la finalitat d'obtenir una avaluació independent.

6.2. DETECCIÓ
Atès que els serveis es poden degradar ràpidament a causa d'incidents, que van des d'una simple desacceleració fins
a la seva detenció, els serveis han de monitoritzar l'operació de manera contínua per detectar anomalies en els nivells
de prestació dels serveis i actuar en conseqüència segons el que estableix l'article 9 de l'ENS.
El monitoratge és especialment rellevant quan s'estableixen línies de defensa d'acord amb l'article 8 de l'ENS.
S'establiran mecanismes de detecció, anàlisi i informe que arribin als responsables regularment i quan es produeix
una desviació significativa dels paràmetres que s'hagin preestablert com a normals.

6.3. RESPOSTA
Els departaments han de:




Establir mecanismes per respondre eficaçment als incidents de seguretat.
Designar punt de contacte per a les comunicacions pel que fa a incidents detectats en altres departaments o en
altres organismes.
Establir protocols per a l'intercanvi d'informació relacionada amb l'incident. Això inclou comunicacions, en
ambdós sentits, amb els Equips de Resposta a Emergències (CERT).



6.4. RECUPERACIÓ
Per garantir la disponibilitat dels serveis crítics, els departaments han de desenvolupar plans de continuïtat dels
sistemes TIC com a part del seu pla general de continuïtat de negoci i activitats de recuperació.

7.

DADES PERSONALS

L’Ajuntament de Santa Bàrbara ha de donar compliment a la normativa de protecció de dades, des de la seva condició de
responsable de tractament o com a encarregat de tractament vers les dades a les que pot accedir, visionar i tractar dels
ciutadans en el marc de la prestació de serveis que realitzen.
Per aquest motiu ha de disposar d’ un registre d’activitats actualitzat i s’ha de realitzar regularment un anàlisi de riscos
dels tractaments de dades que es poden executar així com les pertinents avaluacions d’impacte sobre les dades personals.
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L’Ajuntament, per donar compliment a les obligacions reglamentaries i legals, ha d’aplicar les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per realitzar un tractament de dades donant compliment a les notes de confidencialitat,
disponibilitat i integritat exigida per la normativa de protecció de dades i en el marc de la seva responsabilitat proactiva.
8.

COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ

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 F546581BEBC64F5AB99DDF79F170DA12 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:48:23

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa Bàrbara expressa el seu compromís total amb la present Política de seguretat,
mantenint les directrius fixades en el present document i proporcionant els recursos necessaris per a complir els objectius
establerts. Així mateix, ha de publicar i lliurarà a tots els empleats i contractistes el present document, perquè tots
coneguin els objectius establerts per la direcció, les polítiques, principis i normes adoptades i la seva importància per a la
seguretat de l'organització, les responsabilitats generals i específiques en matèria de seguretat i altres referències per a
la documentació que puguin ser útils.
L'organització de la seguretat de la informació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara s'estableix en la forma que s'indica a
continuació.
9.

ORGANIZACIÓ DE LA SEGURETAT

L'organització de la seguretat de la informació de l’Ajuntament de Santa Bàrbara s'estableix en la forma que s'indica a
continuació.
9.1. ROLS O PERFILS DE SEGURETAT
Per garantir el compliment i l'adaptació de les mesures exigides per reglament, s'han creat rols o perfils de seguretat i
s'han designat els càrrecs o òrgans que els ocuparan, de la següent forma:




Delegat de Protecció de Dades (DPD)
Responsable de la Informació i Serveis
Responsable de la Seguretat

9.2. COMITÉ DE SEGURETAT TIC
A l’Ajuntament de Santa Bàrbara, s'ha constituït un Comitè de Seguretat de la Informació, com a òrgan col·legiat, i està
format pels següents membres:





L’Alcalde de Santa Bàrbara.
La Secretària / Interventora.
Responsable TIC del Consell Comarcal del Montsià
Delegat de Protecció de Dades

El president del Comitè STIC serà l’Alcalde de l’Ajuntament.
El Secretari del Comitè STIC serà el Responsable de Seguretat de l’Ajuntament i tindrà com a funcions:




Convocar per ordre del president les reunions del Comitè de Seguretat de la Informació.
Preparar els temes a tractar en les reunions del Comitè, aportant informació puntual per a la presa de decisions.
Elaborar l'acta de les reunions.

El Delegat de Protecció de Dades participarà amb veu, però sense vot en les reunions de Comitè de Seguretat de la
Informació quan es tractin qüestions relacionades amb el tractament de dades personals, així com sempre que es
requereixi la seva participació. En tot cas, si un assumpte se sotmetés a votació, es farà constar sempre en acta l'opinió
del Delegat de Protecció de Dades.
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Amb caràcter opcional, altres membres de l’Ajuntament de Santa Bàrbara podran incorporar-se a les tasques del Comitè,
inclosos grups de treball especialitzats, ja siguin de caràcter intern, extern o mixt.
La Comissió es reunirà en sessió ordinària almenys un cop l'any, amb l'objecte d'elaborar l'informe, que remetrà a
l’Alcaldia, i que coincidirà amb el lliurament dels indicadors per a l'Informe de l'Estat de Seguretat (INES).Igualment, podrà
reunir-se en sessió extraordinària en cada ocasió en que els assumptes relacionats amb les seves competències ho
requereixi. Les reunions seran convocades per la presidència de la Comissió, ja sigui per pròpia iniciativa, ja a petició de
qualsevol dels seus components, amb una antelació mínima de 5 dies hàbils en el cas de tractar-se d'una sessió ordinària
i de 48 hores quan es tracti d'una sessió extraordinària.
El Comitè de Seguretat TIC reportarà a l’Alcaldia del seu Ajuntament.

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 F546581BEBC64F5AB99DDF79F170DA12 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:48:23

9.3. RESPONSABILITATS ASSOCIADES A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
9.3.1. Responsable de la Informació i Serveis
Seran tasques per dur a terme pel Responsable de la Informació i Serveis en relació amb l'Esquema Nacional de Seguretat
les següents:







Identificar, valorar i aprovar la informació i serveis de ciutadans o d'altres administracions públiques que fos
tractada pel seu Ajuntament.
Establir i aprovar els requisits de seguretat aplicables al servei i la informació dins del marc establert en l'annex
I de Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, prèvia proposta al responsable de seguretat ENS, i / o Comitè de
Seguretat de la informació
Acceptar els nivells de risc residual que afectin al Servei i a la Informació.
Serà coneixedor de l'estat de la seguretat de la informació tractada, així com dels serveis prestats.
Ha de comunicar al govern de l'organisme la necessitat de suspendre un servei per aquelles violacions de la
seguretat que afectessin a la informació manejada o al propi servei.
9.3.2. Responsable de Seguretat

Seran tasques per dur a terme pel Responsable de Seguretat en relació amb l'Esquema Nacional de Seguretat les
següents:









Mantenir i verificar el nivell adequat de seguretat de la Informació manejada i dels serveis electrònics prestats
pels sistemes d'informació.
Promoure la formació i conscienciació en matèria de seguretat de la informació.
Designar responsables de l'execució de l'anàlisi de riscos, de la declaració d'aplicabilitat, identificar mesures
de seguretat, determinar configuracions necessàries i elaborar la documentació de sistema.
Proporcionar assessorament per a la determinació de la categoria de sistema, en col·laboració amb el
responsable del Sistema i / o Comitè de Seguretat de la Informació.
Participar en l'elaboració i implantació dels plans de millora de la seguretat i arribat el cas en els plans de
continuïtat, procedint a la seva validació.
Gestionar les revisions externes o internes del sistema.
Gestionar els processos de certificació.
Elevar al Comitè de Seguretat l'aprovació de canvis i altres requisits de sistema.

Quan la complexitat del sistema ho justifiqui, el responsable de Seguretat podrà designar els responsables de sistema
delegats que consideri necessaris, que tindran dependència funcional directa d'aquell i seran responsables en el seu
àmbit de totes aquelles accions que els delegui el mateix. De la mateixa manera, també podrà delegar en un altre
funcions concretes de les responsabilitats que se li atribueixen.

9.3.3. Comitè STIC
El Comitè de Seguretat TIC tindrà les següents funcions:
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Divulgació de la política i normativa de seguretat de l’Ajuntament.
Aprovació de la normativa de seguretat de l’Ajuntament.
Revisió anual de la política de seguretat perquè sigui aprovada per Ple Municipal.
Desenvolupament del procediment de designació de rols.
Designació de rols i responsabilitats.
Promoció, supervisió i aprovació de les tasques de seguiment de l'ENS:
o Tasques d'adequació
o Anàlisi de Riscos
o Plans de millora de seguretat de la informació
Informar regularment l'estat de la seguretat de la informació a l’Alcaldia.
Elaborar l'estratègia d'evolució pel que fa a seguretat de la informació.
Elaborar i aprovar els requisits de formació i qualificació d'administradors, operadors i usuaris des del punt de
vista de la seguretat de la informació.
Promoure les auditories periòdiques que permetin verificar el compliment de les obligacions de l'organisme en
matèria de seguretat.
Monitoritzar els principals riscos residuals assumits pel seu Ajuntament i recomanar possibles actuacions
respecte a ells.
Coordinar els esforços de les diferents àrees en matèria de seguretat de la informació, per assegurar que els
esforços són consistents, alineats amb l'estratègia decidida en la matèria, i evitar duplicitats.
Prioritzar les actuacions en matèria de seguretat quan els recursos siguin limitats

9.4. ASSIGNACIÓ DE ROLS
Es defineix com a Responsable de la informació i Serveis al Secretari/interventor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
Es defineix com a Responsable de la Seguretat al Responsable TIC del Consell Comarcal del Montsià.

9.5. PROCEDIMIENTS DE DESIGNACION DE LES PERSONES
La creació del Comitè de Seguretat de la Informació, el nomenament dels seus integrants i la designació dels responsables
identificats en aquesta Política ha estat realitzada per l’Alcalde de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, i comunicada a les
parts afectades per aprovació del Ple.
Els membres de Comitè, així com els rols de seguretat seran revisats cada quatre anys o en ocasió de vacant.
9.6. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
El Comitè STIC s'encarregarà de la resolució dels conflictes i / o diferències d'opinions, que poguessin sorgir entre els rols
de seguretat.
10. GESTIÓ DE RISCOS
Tots els sistemes subjectes a aquesta Política hauran de realitzar un anàlisi de riscos, avaluant les amenaces i els riscos
als que estan exposats.
Aquest anàlisis es repetirà:
-

Regularment, al menys un cop a l’any.
Quan canviï la informació tractada.
Quan canviïn els serveis prestats.
Quan es produeixi un incident greu de seguretat.
Quan es reportin vulnerabilitats greus.
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Per a l’harmonització dels anàlisis de riscos, el Comitè STIC establirà una valoració de referència per als diferents tipus
d’informació manipulada i els diferents serveis prestats.
El comitè STIC dinamitzarà la disponibilitat dels recursos per atendre a les necessitats de seguretat dels diferents sistemes,
promovent inversions de caràcter horitzontal.

11. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

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 F546581BEBC64F5AB99DDF79F170DA12 i data d'emissió 25/01/2021 a les 13:48:23

El Comitè STIC ha aprovat el desenvolupament d'un sistema de gestió, que serà establert, implementat, mantingut i
millorat, d'acord amb els estàndards de seguretat.
Aquest sistema s'adequarà servint per a la gestió dels controls de l'Esquema Nacional de Seguretat. El sistema serà
documentat i permetrà generar evidències dels controls i de l'acompliment dels objectius marcats pel Comitè. Hi ha
d'haver un procediment de gestió documental que establirà les directrius per a l'estructuració de la documentació de
seguretat de sistema, la seva gestió i accés.
Correspon al Comitè STIC la revisió anual de la present Política proposant, en cas que sigui necessari millores de la
mateixa, per a la seva aprovació per part del Ple Municipal per raó de la matèria de l'Ajuntament de Santa Bàrbara.

12. OBLIGACIONS DEL PERSONAL
Tot el personal l’Ajuntament de Santa Bàrbara, així com el que presti serveis a l'organisme relacionats amb els sistemes
d'informació, té l'obligació de conèixer i complir la present Política de seguretat, les normatives i el procediments derivats
de la mateixa. Es trobaran entre elles les relatives a la protecció de dades personals.
El responsable de seguretat haurà de disposar dels mecanismes necessaris perquè la informació arribi a tothom.
L'incompliment manifest de la Política de seguretat de la informació o la normativa i procediments derivats d’ aquesta
podrà implicar l'inici de mesures disciplinàries oportunes i, si s'escau, les responsabilitats legals corresponents.
13. TERCERES PARTS
Quan l’Ajuntament de Santa Bàrbara presti serveis a altres organismes o manipuli informació d'altres organismes, se'ls
farà partícips d'aquesta Política de seguretat de la informació, establint canals de comunicació entre els respectius
Comitès de Seguretat TIC i procediments d'actuació per a la reacció davant incidents de seguretat.
Quan l’Ajuntament de Santa Bàrbara utilitzi serveis de tercers o comuniqui informació a tercers, se'ls farà partícips
d'aquesta Política de seguretat i de la normativa de seguretat que pertoqui a aquests serveis o informació.
Aquesta tercera part quedarà subjecta a les obligacions establertes en aquesta normativa, podent desenvolupar els seus
propis procediments operatius per satisfer-la. S'establiran procediments específics d'informe i resolució d'incidències,
que garantiran que el personal dels tercers estan adequadament conscienciats en matèria de seguretat, com a mínim al
mateix nivell que l'establert en aquesta Política.
Quan algun aspecte de la Política no pugui ser satisfet per una tercera part d’acord a l’establert anteriorment, es requerirà
un informe del responsable de seguretat que indiqui els riscos en què s'incorre i la forma de tractar-los. Es requerirà
l'aprovació d'aquest informe pels responsables de la informació i els serveis afectats abans de seguir endavant.
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