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Identificació de la sessió
Sessió: PLE ORDINARI 25/02/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 25 de febrer de 2021
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 22:06
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)
Sra. Eva Franch Cases (PSC - CP)
Sr. Agustí Espuny Fluixà (JUNTS)

ACORDS
INCORPORACIÓ PUNT D'URGÈNCIA
1. VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA
El Sr. Alcalde, abans de passar a l’ordre del dia proposar-los la incorporació d’un punt d’
urgència ja que avui mateix hem rebut el conveni del servei de BASE per gestionar les multes
que podran imposar els nostres vigilants municipals, com que és un tema que ja fa temps que
ho estàvem esperant i no va ser possible incloureu a l’ordre del dia proposo sotmetre a votació
la incorporació d’aquest punt com apunt d’urgència i en cas d’aprovar la seva incorporació es
tractarà com a últim punt desprès dels precs i preguntes.

La urgència és ratificada per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de
JUNTS, dos d’ERC, dues abstencions del PP, dos vots en contra del MAP i un vot en contra del
PSC.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/04/2021 a les 13:26:15 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 24/04/2021 a les 09:57:39

El Sr. Alcalde proposa als membres de la Corporació la inclusió en el ordre del dia d’un punt d’
urgència, que es debatrà en finalitzar els punts que consten a l’ordre del dia i que porta per títol:
"Acord en matèria de multes de trànsit."
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2. PLE EXTRAORDINARI 28/12/2020
Votació:
Per unanimitat.

3. PLE EXTRAORDINARI URGENT 20/01/2021
Votació:
Per unanimitat.

4. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 112 DE 2020 AL
NÚM. 16 DE 2021
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. 112 de 2020 al núm. 16 de
2021, amb un total de 40.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20200000112

12 de novembre
de 2020

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 16/11/2020'

20200000113

17 de novembre À r e a
de 2020
Secretaria

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 19/11/2020'

20200000114

26 de novembre À r e a
de 2020
Secretaria

Aprovació Pla de seguretat i salut de l'obra "Construcció d'una nau
polivalent"

20200000115

26 de novembre À r e a
de 2020
Secretaria

RECONEIXEMENT TRIENNIS GEMMA DURAN FERRE

20200000116

1 de desembre À r e a
de 2020
Secretaria

Reconeixement serveis prestats

20200000117

1 de desembre À r e a
de 2020
Secretaria

Reclamació responsabilitat patrimonial - Guillermo Galia Pérez (Exp.
01/2020)

20200000118

1 de desembre À r e a
de 2020
Secretaria

Proposta atorgament llicéncia

20200000119

1 de desembre
de 2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/12/2020'

20200000120

3 de desembre À r e a
Aprovació de nòmines de novembre de 2020
de 2020
intervenció

2020-

9 de desembre À r e a

Unitat

Assumpte

Adquisició directa finca situada al carrer Balears, 38 per destinar-la
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0000121

de 2020

Secretaria

en part a sistema general viari

20200000122

14 de desembre À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 37/2020.
de 2020
intervenció

20200000123

15 de desembre
de 2020

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 17/12/2020'

20200000124

16 de desembre À r e a
de 2020
Secretaria

Adhesió al nou model de Quadre de Classificació de la
documentació Municipal

20200000125

17 de desembre À r e a
Aprovació del Pressupost 2021
de 2020
intervenció

20200000126

17 de desembre À r e a
de 2020
Secretaria

BAIXES INSCRIPCIÓ INDEGUDA PADRÓ HABITANTS. EXP. 2/20

20200000127

18 de desembre À r e a
de 2020
Secretaria

Sol·licitud informació dades facturació Plataforma-Pro, SL- Regidor
Sr. Martí Llombart

20200000128

22 de desembre À r e a
Aprovació de nòmines extres de desembre de 2020
de 2020
intervenció

20200000129

22 de desembre À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 38/2020.
de 2020
intervenció

20200000130

23 de desembre
de 2020

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI 28/12/2020'

20200000131

23 de desembre À r e a
de 2020
Secretaria

Llicència de Primera Ocupació (Ps. de les Escoles, 40 C)

20200000132

28 de desembre À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 34/2020.
de 2020
intervenció

20200000133

28 de desembre À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 31/2020.
de 2020
intervenció

20200000134

28 de desembre À r e a
Aprovació de la relació de transferències bancàries número 35/2020.
de 2020
intervenció

20200000135

30 de desembre À r e a
Aprovació de nòmines de desembre de 2020
de 2020
intervenció

20210000001

12 de gener de
2021

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/01/2021'

20210000002

19 de gener de À r e a
2021
Secretaria

Convocatòria de 'PLE EXTRAORDINARI URGENT 20/01/2021'

20210000003

20 de gener de
Tresoreria
2021

Proposta d'ordenació de pagaments

20210000004

28 de gener de À r e a
2021
Secretaria

Resolució d'inici de l'aprovació del Pla Especial Urbanístic

20210000005

29 de gener de À r e a
Aprovació de nòmines de gener de 2021
2021
intervenció

20210000006

2 de febrer de
2021

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/02/2021'

20210000007

16 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

RECONEIXEMENT DE TRIENNIS - JUAN ANTONIO MARCO
LÓPEZ

20210000008

16 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

Contractació de la gestió del servei del Pavelló poliesportiu municipal

20210000009

16 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/02/2021'

20210000010

17 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

Decret d'inici de l'expedient
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20210000011

18 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

Decret d'inici de l'expedient

20210000012

18 de febrer de À r e a
2021
tresoreria

Proposta d'ordenació de pagaments

20210000013

19 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

EXP. NÚM 1/19 DE BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA DEL
PADRÓ D'HABITANTS

20210000014

19 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

Abandó de Grup Polític per Regidor i Regidora

20210000015

22 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

Abandó de Grup Politic per Regidor i Regidora

20210000016

22 de febrer de À r e a
2021
tresoreria

Pagament de factures

5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE PRESA DE CONEIXEMENT DE
L'ABANDÓ DE GRUP POLÍTIC
El Sr. Alcalde, informa que els Regidors Sr. Martí i la Sra. Bayerri van presentar un escrit d’
abandó del grup polític del Partit Popular i passar així a formar a ser Regidors no adscrits, els
regidors no adscrits ho són a títol individual i a partir d’aquest moment tenen dret a intervenir de
forma individual i ho faran en primer lloc. Com he dit és una dació de compte però si el Sr. Martí
vol fer una explicació l’hi donaré un torn de paraula per explica al poble l’abandó del grup polític
al que vostès dos pertanyien i amb el qual es van presentar a les eleccions municipals de l’any
2019.
El Sr. Martí, li agraeixo que em doni la paraula, dir-li que individualment no parlarem sempre
parlarà una persona li agraeixo que vostè digui el de Santa Bàrbara avança unida, perquè crec
que hauria de ser així, encara que passem al grup no adscrit hi ha una sèrie de motius que ho
comentarem a la Plana ràdio, hi ha una sèrie de coses que fora del poble nosaltres hem donat
suport, com per exemple mocions sobre el Delta i el nostre partit polític fora de les Terres de l’
Ebre no dona suport, nosaltres ens vam presentar a nivell de poble per a intentar donar veu al
poble i a la gent que ens donava suport, els hi demanaria que ens nomenéssim com a Santa
Bàrbara avança unida, encara que no potser així. No és una decisió pressa a la lleugera ja va
temps que l’ha vam prendre, però havíem d’esperar a que passessin les eleccions del 14 de
febrer per a fer-ho públic, ens van posar en contacte amb el nostre partit, amb el nostre partit a
nivell local i van veure bé i a partir d’ara i fins les eleccions del 2023 formarem part del grup de
regidors no adscrits, donar les gràcies a tots els que ens han donat suport i demanar-los, si
potser, que ens anomenéssim com a Santa Bàrbara avança unida.
El Sr. Alcalde, gràcies per la seva explicació però haurem de demanar a la Sra. Secretària que
ens aclareixi dos punts dels que ha dit perquè jo no els tinc entesos així, en primer lloc els
regidors no adscrits ho són a títol individual i cadascú parla per si mateix perquè no formen part
de cap grup municipal, no existeix com a tal el grup de regidors no adscrits, en aquest cas són
dos regidors que eren del mateix partit polític però podria donar-se el cas que foren de partits
polítics diferents, per tant, a no ser que es demani per escrit que un dels dos farà de portaveu
dels dos, avui tindran la paraula cadascú de vostès si és que en volen fer ús.
I l’altre punt d’anomenar-los com a Santa Bàrbara avança unida tampoc serà possible.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Secretària.
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La Sra. Secretària, és tal com vostè ha explicat, vaig fer la consulta a serveis jurídics de la
Diputació, perquè el regidor Sr. Martí ja m’ho va avançar, no formen part de cap sigla, no
representen cap partit a partir d’ara, els vots que van obtenir en les eleccions municipals
pertanyen a cada regidors que va ser elegit, i es pot demanar per escrit que un dels dos sigui el
portaveu.
El Sr. Alcalde, per al proper Ple que serà d’aquí dos mesos presenten per escrit que vostè Sr.
Martí serà el portaveu dels regidors no adscrits.

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 85B80CCFF97944B3BD0F48DCB15C2787 i data d'emissió 22/06/2021 a les 12:59:52

Es dona compte del Decret de l'Alcaldia que literalment es transcriu:
"Abandó de Grup Politic per Regidor i Regidora
Fets
Vist que amb data 4 de febrer de 2021 i en data 15 de febrer de 2021 respectivament, va tenir
entrada l'escrit del Regidor Joaquim Martí Llombart i de la Regidora M. Ángeles Bayerri Muria,
documents en el qual es formalitzava l'abandó voluntari del grup polític el Partit Popular del
qual formen part des que van prendre possessió del càrrec de regidors el dia 15 de juny de
2019 després de les eleccions municipals 2019.
Vist l'informe de Secretaria de data 22 de febrer de 2021
Fonaments de dret

Article 50 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació amb l'article 21.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

En conseqüència, RESOLC:
PRIMER. Prendre coneixement de l'abandó de la Regidora M. Ángeles Bayerri Muria, del grup
polític del Partit Popular d'aquest Ajuntament; quedant integrant com a regidora no adscrita.
SEGON. Prendre coneixement de l'abandó del Regidor Joaquim Martí Llombart, del grup polític
del Partit Popular d'aquest Ajuntament; quedant integrant com a regidor no adscrit. TERCER.
Notificar al grup polític del Partit Popular l'abandó de la Regidora M. Ángeles Bayerri Muria i del
Regidor Joaquim Martí Llombart d'aquest grup.
QUART. Que s'informi a la Regidora i al Regidor que passa a ser Regidora i Regidor no
adscrits a cap grup polític i que continuen gaudint dels drets i deures propis de tot regidor
[Articles 6 a 22 i 95 del Reglament d'Ordenació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre]. CINQUÈ. Donar trasllat al Ple
de la Corporació de l'abandó del grup polític en la primera sessió que se celebri."
6. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL TEIXIT COMERCIAL I EMPRESARIAL DEL MUNICIPI
DE SANTA BÀRBARA AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19
El Sr. Alcalde, com recordaran és un primer paquet d’ajuts que es van aprovar per als
comerciants i autònoms dels poble que han haver d’estar tancats durant un temps al
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començament de la pandèmia, si no estic equivocat han estat 35 les peticions de comerciants i
autònoms que hem rebut i que es veuran beneficiats per aquest ajut i un cop aprovades
aquestes subvencions en els propers dies se’ls hi farà el pagament. Sincerament ens hagués
agradat que la tramitació hagués anat més ràpid, però s’ha de seguir tots els tràmits que marca
la Llei de subvencions.
Els informe que tot seguit iniciaran els tràmits per a un segon paquet d’ajuts, segurament més
dirigit a la restauració, perquè ara són els que estan enduent-se la part més restrictiva de
mesures per frenar la pandèmia i pensem que són mereixedors d’un ajut addicional.
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El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, hi estic a favor i també a favor d’
aquesta segona línia d’ajudes que estan preparant de cara el sector de al restauració ja que és
un desls sector més castigats econòmicament. M’agradaria saber com es concretaran
aquestes ajudes i amb quines quanties.
El Sr. Alcalde, demanar disculpes perquè acabo de cometre un error en donar la paraula ala
representant del PSC, quan acabava de dir que els regidors que intervindrien primer serien els
no adscrits, per tant, dono la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, regidora no adscrita, votaré a favor de l’atorgament d’aquest primer paquet d’
ajudes i a més em sembla molt bé que s’estigui preparant aquest segon paquet d’ajudes per al
sector de la restauració ja que són uns dels més perjudicats.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, regidor no adscrit, es va aprovar una partida de 21.000,00 euros, si no recordo
malament, vostè ha dit que han estat 35 comerços als que se’ls ha pogut donar la subvenció, la
subvenció ha estat a tots per igual?
El Sr. Alcalde, si ho recorden a les bases que vam aprovar l’import màxim que podíem donarlos era de 300,00 euros si complien amb tots els requisits de les bases i als 35 se’ls hi ha donar
el 100% de l’ajut és a dir 300,00 euros, com poden veure no s’ha esgotat la partida habilitada,
ja que pensem que uns 15 o 20 comerços i autònoms no haurien pogut demanar i per la raó
que sigui no han fet, el tècnic els va informar però no ho van demanar.
El Sr. Martí, si són 300,00 euros per 35 sol·licituds són 10.500,00 euros, llavors fins als
21.000,00 euros com es repartiran?
El Sr. Alcalde, passaran a formar part del romanent de tresoreria de l’exercici 2020, els diners
que no es gasten no van enlloc.
El Sr. Martí, i no s’han plantejat afegir-los a l’ajut concedit als 35 sol·licitants?
El Sra. Secretària, informar que la connexió amb el Sr. Alcalde s’ha perdut de manera que
continua amb l’explicació del regidor de promoció econòmica el Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, com a regidor de promoció econòmica dir-los que és cert que només hi ha hagut
35 peticions, a algunes d’elles se’ls va d’haver de fer un requeriment però un cop aportada la
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documentació que feia falta se’ls hi ha pogut atorgar la subvenció. La nostra previsió va ser que
demanarien la subvenció uns 70 comerços/autònoms i la realitat ha estat que ens hem quedat
amb la meitat, m’he quedat molt sorprès perquè creia que amb la falta de liquides que ha hagut
al tenir els negocis tancats. Jo també vaig cometre l’error de demanar que s’augmentés la
dotació econòmica per als que ho havien sol·licitat, però a les bases s’havia aprovat que l’ajut
màxim era de 300,00 euros i a més s’havia publicat no es podien modificar les bases. La nostra
intenció era haver exhaurit la partida.
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El Sr. Alcalde, he recuperat la connexió, el regidor Sr. Crespo ha contestat la pregunta del Sr.
Martí.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del MAP, volia preguntar què es podia fer amb els 10.500,00
euros que s’han pogut atorgar, no sabia si es podrien repartir entre els sol·licitants, però ja ha
quedat clar que no és possible. L’important és ajudar al teixit comercial, però amb 300,00 euros
per molta voluntat que hagi poc es pot fer, ja que hi ha gent que està pagant 368,00 euros al
mes d’autònom per tan l’ajut no arribar ni a cobrir un mes. La gent està patint molt i necessiten
molt de recolzament econòmic, espero que de cara l’hostaleria es pugui ser més generós.
El Sr. Alcalde, aquesta és al intenció, aquest primer paquet d’ajuts, amb el proper intentaren ferho millor i amb més dotació per a poder arribar a més gent que ho necessiti.
El Sr. Crespo, regidor de promoció econòmica, hem trigat més del que ens hagués agradat, els
terminis s’han allargat molt, la nostre idea era que amb la dotació prevista, amb els diners que
havien sobrat de la Fira de l’oli al o poder-se fer, s’hi acollirien més comerciants/autònoms. La
nostra voluntat, a l’igual que la de tots els representants aquí reunits, és que continuar donant
suport al teixit comercial del municipi i farem un esforç per seguir al seu costat dotant una
partida pressupostària dintre de les nostres possibilitat ja que tenim un pressupost ajustat.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, de data 30 de setembre de 2020, es van
aprovar les bases reguladores del procediment d’atorgament de les subvencions previstes en
el marc de les mesures econòmiques, urgents i de suport al teixit comercial de Santa Bàrbara
afectat per la situació del COVID-19.
En data 27 de novembre de 2020, es va publicar el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.
Les sol·licituds de subvencions es tramiten a l’empara de la convocatòria, aprovada Ple de l’
Ajuntament de Santa Bàrbara de 30 setembre de 2020, i publicada el BOP de Tarragona de 27
de novembre de 2020.
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El règim de la concessió és de concurrència competitiva, i el termini de presentació de
sol·licituds va finalitzar el 23 de desembre de 2020.
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Per atendre aquesta línia la Corporació va consignar 21.550,00€ del pressupost per l’exercici
2020 a l’aplicació pressupostària 439- 4790004 del pressupost vigent de la Corporació. S’han
presentat un total de 35 sol·licituds de subvenció.
De conformitat amb el punt 1.5 de les bases reguladores del procediment d’atorgament de les
subvencions previstes en el marc de les mesures econòmiques, urgents i de suport al teixit
comercial de Santa Bàrbara afectat per la situació del COVID-19 l’import màxim de subvenció
de les actuacions subvencionables és de 300,00 €.
S’ha revisat la documentació presentada, requerida en la mateixa convocatòria, amb la finalitat
de determinar l’objecte de la subvenció sol·licitada, el pressupost elegible i els altres elements
determinants per a la concessió.
Una vegada realitzada l’assignació, seguint els esmentats criteris, l’import total del repartiment
és de 10.500,00 €.
Els beneficiaris, en la sol·licitud de subvenció, han declarat de manera expressa i responsable
que estan al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat
Social. S’ha comprovat també que no són deutors de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
D'acord amb la informació que es disposa, la unitat gestora informa que els sol·licitants
compleixen amb els requisits per a ser beneficiaris.

Fonaments de dret
Els articles 92 i 94.1, regla tercera, del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, de 24 de desembre.
L’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la resta
de normativa aplicable.
Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per abordar
l’impacte econòmic i social de la COVID-19.
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel què es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de la crisi sanitària causada per la COVID-19, modificat pel Reial Decreto
465/2020, de 17 de març.
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020 de 14 de
març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
causada per la COVID-19.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General i Tributària.
Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents per respondre a l’impacte
econòmic de la COVID-19, modificat pel DL 8/2020 de 17 de març.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBL).
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Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local (TRRL).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir als sol·licitants de subvencions al teixit comercial i empresarial del municipi
de Santa Bàrbara amb motiu de la situació generada pel Covid-19, als beneficiaris i les
beneficiàries que es relacionen:
Ordre

Beneficiari/a

Quantitat aprovada

1

40918548F

300,00€

2

47824360T

300,00€

3

40912762V

300,00€

4

14267947N

300,00€

5

B43657915

300,00€

6

B43372820

300,00€

7

X3922293B

300,00€

8

38434522G

300,00€

9

B43460534

300,00€

10

52606335E

300,00€

11

J62386057

300,00€

12

40929935D

300,00€

13

B43834043

300,00€

14

77878571L

300,00€

15

52601174J

300,00€

16

55280445Z

300,00€

17

40916695V

300,00€

18

52607915S

300,00€

19

41084448P

300,00€

20

B43714914

300,00€

21

40934914C

300,00€

22

34749608N

300,00€

23

52604987P

300,00€

24

40932328X

300,00€

25

47620542P

300,00€

26

47628505J

300,00€

27

40935037M

300,00€

28

Y3734138X

300,00€
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29

B43501410

300,00€

30

43705937A

300,00€

31

B43589464

300,00€

32

40931716L

300,00€

33

40934468B

300,00€

34

B43530047

300,00€

35

78575425L

300,00€

SEGON. Fer avinent als beneficiaris que, d’acord amb la convocatòria reguladora de la
concessió de la subvenció, la subvenció s’entén acceptada si no manifesta el contrari en el
termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació de la resolució de la seva
concessió.
TERCER. Comunicar la informació d’aprovació de la concessió a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
QUARTt. Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i
comunicar-lo a la Intervenció del mateix ajuntament.

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

7. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA PISTA DE
L'SKATEPARK
El Sr. Alcalde, aquest és un espai que té bastanta utilització sobretot per part de la gent jove,
per tant hem pensat que és necessari disposar d’un reglament amb les normés d’ús, suposo
que l’han pogut consultar ja que anava amb la documentació de la convocatòria del Ple.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Bayerri la qual no vol fer-ne ús. De manera que dona la
paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, regidor no adscrit, penso que a banda del reglament per a la utilització de l’
Skatepark també s’haurien de tenir normes per a la utilització de totes les instal·lacions
municipals, com per exemple la pista de futbol sala, la del parc de l’institut amb la gent fa
gimnàs on estan les màquines, les normes. I respecte la pista de skate s’hauria de mirar de
solucionar el problema de poder-la utilitzar després de que hagi plogut ja que quan plou s’
embassa.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sr. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, és bo que hi hagin unes normes de
seguretat, que a més són en benefici dels usuaris ja que és una activitat que comporta un cert
risc, ho trobo correcte que estigui reglamentat i que se’n faci un bon ús.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, en al mateixa línia que els meus companys, és important que hagin unes
normes d’ús, a més soc del veïnat hi ha hagut queixes en relació a les hores en que s’utilitza,
penso que aquest reglament s’hauria pogut fer abans quan es va posar en funcionament.
El Sr. Alcalde, hi ha un plafó amb les normes bàsiques d’utilització, que ha sofert actes
vandàlics. Passo la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, considerem que és necessari tenir un
reglament que reguli l’ús de la instal·lació i que servei per a que es faci un bon ús de les
instal·lacions.
La Sra. Secretària, la sessió Plenària se suspèn a les 19,40 hores pe problemes tècnics ja que
s’ha perdut la connexió a internet i es reprèn a les 19,44 hores un cop recuperada la connexió.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament municipal de règim intern regulador d’ús
de la pista de l’Skatepark de Santa Bàrbara.
La Secretaria ha emès informe al respecte que restarà incorporat com a motivació del present
acord.

Fonaments de dret
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya
Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament municipal de règim intern regulador d’ús i
funcionament de la pista de l’Skatepark de Santa Bàrbara.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, als
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el
Butlletí oficial de la Província i l’e-Tauler de la Corporació.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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

8. APROVACIÓ DEL PLA D'ADEQUACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA A LA
POLÍTICA DE SEGURETAT
El Sr. Alcalde, per a la realització d’aquest adequació ens dona suport el Consell Comarcal del
Montsià i en cop efectuat l’anàlisi ens han trames una sèrie de documentació per a començar a
treballar és anar implementat tota la política de seguretat respecte les dades de l’Ajuntament,
es tracta de continuar amb la implementació que es va aprovar el Ple de desembre.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
L'Ajuntament de Santa Bàrbara, considera que la necessitat de realitzar el Pla d'Adequació
segueix mantenint-se vigent i que, a més, ho considera necessari per dur a terme el procés
d'implantació de l'ENS, motiu pel qual s'ha elaborat el Pla d’adequació a l’ens, que es
s'estructura en els apartats que s'indiquen a continuació:
Política de Seguretat
Categorització dels sistema
Anàlisi de riscos
Declaració d’aplicabilitat
Informe d’insuficiències
Pla de Millora de la Seguretat

Fonaments de dret

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/04/2021 a les 13:26:15 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 24/04/2021 a les 09:57:39

Reial Decret 951/2015, de 23 d'octubre, de modificació de el Reial Decret 3/2010, de 8
de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de
l'Administració Electrònica

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla d’adequació a l’ens Ajuntament de Santa Bàrbara del qual s’ha donat
compte.
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SEGON. Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Montsià.

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

CONTRACTACIÓ
9. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE LA
CONCESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
El Sr. Alcalde, al mes de maig s’acaba el termini d’explotació del pavelló que inclou el gimnàs
de l’actual concessionari per la qual cosa fa falta redactar i aprovar un nou plec de condicions
sobre la base del de fa deu anys però adaptant-lo a la nova llei de contractes, com és per
exemple la licitació digital.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Bayerri la qual no vol fer-ne ús. De manera que dona la
paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, regidor no adscrit, tot el que sigui millorar les instal·lacions m’interessa, vaig estar
reunit amb vostè i amb la regidora d’esport la Sra. Panisello, per parlar del tema, aquestes
instal·lacions han estat gestionades durant deu anys pel mateix concessionari, no hi tinc res en
contra, encara que alguns ha volgut posar cisanya en el sentit que jo volia optar a la gestió del
gimnàs, no és cert, se que s’han recollit signatures en contra de la gestió actual. Fa cinc anys
es va prorrogar automàticament la concessió, ara torna a sortir a concurs de manera que la
gent que hi estigui interessada podrà optar-hi, em sembla bé que surti a concurs, a més crec
que cada deu anys és un termini excessiu.
El Sr. Alcalde, que la renovació fos automàtica no és del tot cert, ja que, es va requerir al
concessionari la renovació de totes les bicicletes d’spining, se l’hi van posar una sèrie de
condicions.
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El Sr. Martí, ho va fer? I les màquines que hi havia al gimnàs eren de l’Ajuntament?, o les va
posar el concessionari?
El Sr. Alcalde, si va renovar les bicicletes d’spining, i les màquines que havien al gimnàs l’any
2011 l’actual concessionari les va comprar a l’anterior concessionari, per tant, són d ela seva
propietat, no són municipals.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, celebro que es faci concurs públic per a que hi hagi igualtat d’oportunitats. Una
pregunta, actualment el gimnàs municipal disposa d’aire condicionat?, i en cas negatiu ho han
contemplat?
El Sr. Alcalde, actualment no, mai se’ns ha demanat a més em sembla que als gimnasos no
són un lloc on s’acostuma a posar-ne, crec que és preferible la ventilació natural, però si es
dona el cas es podria estudiar, encara que també potser una millora a oferir per part dels
licitadors.
La Sra. Franch, potser no caldria a tot el gimnàs, crec que l’estiu hi deu fer molta calor.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor d’aquesta licitació i de
qualsevol altra licitació de les diferents concessions que pugui tenir l’Ajuntament, és positiu i d’
acord amb les bases les persones interessades poden participar-hi de manera que es dona la
oportunitat a tothom.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, amb l’aprovació d ela licitació es dona l’
oportunitat tant a l’actual concessionari com a les persones interessades a poder optar a la
gestió del pavelló, millorant la gestió actual, en això no vull dir que ara no siguin bons, però
sempre que hi ha un canvi es per millorar els serveis, els que ara tenim estan prou bé, però si
podem anar a millor sempre serà un benefici pels usuaris.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vist l'expedient instruït per a la contractació de la concessió de la gestió de les instal·lacions del
Pavelló poliesportiu municipal.

Fonaments de dret
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Atès el que disposen els articles 15, 28, 63, 116, 117, 156 a 158 i 284 a 294, Disposició
Addicional 2a i Disposició Addicional 3a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació de la concessió de la gestió de les instal·lacions
del Pavelló poliesportiu municipal de Santa Bàrbara, determinant que la forma de selecció del
contractista serà el procediment obert amb diversos criteris de valoració.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmiques - administratives i tècniques particulars
que han de regir el procediment.
TERCER. Publicar al Perfil del contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de vint-isis hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es
presentin les proposicions que es considerin pertinents.

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

MOCIONS
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE SUPORT A PABLO HASÉL
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Bayerri la qual no vol fer-ne ús. De manera que dona la
paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, estem a favor a mitges amb la moció, hi ha mocions que crec que al nostre poble
no venen a compte, aquest senyor no només està condemnat per la lletra de cançó, al 2014 va
ser condemnat per enaltiment al terrorisme per la lletra d’unes cançons, l’any 2018 per
enaltiment del terrorisme i injuries a la corona, també ha estat condemnat per agressions a un
periodista, també per amenaces en un altre judici, a més potser ell no en té la culpa, però fa
una setmana que estem veient pels mitjança de comunicació que no s’haurien de fer, i més en
la situació de pandèmia que estem vivint, nosaltres estem fent un Ple telemàtic no ens podem
reunir onze persones i resulta que a les capitals de província s’estan reunint molta gent
realitzant actes vandàlics que no els hi veiem el sentit.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
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La Sra. Franch, representant del grup m municipal del PSC, no hi podem votar ni a favor ni en
contra per tant, el vot serà abstenció, estem absolutament a favor de la llibertat d’expressió
però hi ha coses que s mal interpreten i s’expliquen malament, aquesta persona està a la presó
per una acumulació de delictes, no se’l jutja per la seva llibertat d’expressió, a més el seu
empresonament a causat a Catalunya i a altres ciutats d’Espanya una sèrie d’actes de violència
i vandalisme, que és inadmissible.
“Des del Partit Socialista condemnem tots els aldarulls, amb un grau elevat de violència urbana
que han viscut alguns municipis, per tant, no podem estar a favor de la moció però tampoc hi
podem estar en contra, perquè estem a favor de la llibertat d’expressió, però amb els límits
constitucionals, amb violència no es defensa cap dret fonamental en democràcia, volem
defensar al llibertat d’expressió compatible amb el dret a viure tranquil·lament, sense
amenaces, agressions ni intimidacions, des del Govern de l’Estat es treballarà per impulsar la
derogació de la Llei de seguretat ciutadana i la reforma del Codi Penal, per tal de garantir la
llibertat d’expressió, entre altres drets individuals i col·le3ctius, que s’han vist vulnerats per al
reforma del Codi Penal del 2015, en aquest sentit és evident que en els darrers anys hem
assistit a un enduriment progressiu en l’aplicació dels articles 190 i 491 del Codi Penal on es
tipifica el delicte, es pot criticar públicament els errors del Rei, es pot criticar la Corona, es pot
defensar la forma d’Estat com a República, es pot fer campanya a favor de la República, és
més si qualsevol membre de la família Reial comet un delicte s’ha de denunciar públicament i a
més se’n ha de donar compte a la justícia. Per això hi ha una constatació clara que amb la
modificació del Codi Penal l’any 2015 la interpretació que es va a les injúries a la Corona és
desmesuradament extensiva i rebutjable per extralimitació que fa del sentit inicial d ela norma,
per tant, si a la llibertat d’expressió, si a una reforma del Codi Penal, no a la violència i no a
confondre a la gent que es condemna a presó a una persona per una cosa que no és, es
condemna a una persona per una acumulació de quatre delictes.”
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, en la línia dels meus companys
estaríem a favor de la moció respecte el tema de al llibertat d’expressió, però no estem a favor
de la moció respecte que aquest senyor ha estat condemnat per una sèrie de delictes que ha
enumerat la companya del PSC. El nostre grup al Congrés dels Diputats ha presentat una
modificació de llei per a que la llei no empari que les persones hagin d’anar a la presó per la
lletra d eles seves cançons.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup m municipal d’ERC, realment se l’ha ficat a la presó per la
lletra de les seves cançons, per injúries al Rei, estem al segle XXI, crec que les injúries al Rei s’
haurien d’abolir immediatament, a l’igual que la Monarquia, és una opinió personal, crec és
una institució obsoleta, i que no li puguis dir que és un lladre, quan els Jutges l’estant jutjant per
lladre, són fets demostrats, no creiem que cantar sobre això sigui delicte, perquè si no els
trobadors de l’edat mitjana els haurien penjat a tots, perquè sempre es reien dels Reis, eren els
bufons del Rei.
Lamentem i condemnen rotundament la violència associada a aquestes manifestacions de
suport, perquè cada cop que hi ha manifestacions, hi ha grup de violents que s’aprofiten d eles
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manifestacions pacífiques per dur a terme actes vandàlics contra mobiliari urbà, establiments,
comerços, atacar la policia. Passa a totes les manifestacions que es duen a terme, al finalitzar
les manifestacions pacífiques hi ha grups extremistes que ho aprofiten.
Se’ns ha dit que unes manifestacions tan multitudinàries en època de pandèmia no s’haurien
de fer, a mi tampoc m’agrada tanta concentració de gent. Però també s’ha donat el cas que
amb autorització de l’Ajuntament de Madrid es va dur a terme una manifestació en suport de la
“División Azul”, en suport al franquisme i al falangisme, això si que és apologia del terrorisme i
xenofòbia, donant les culpes de tot el món mundial als jueus, i no el que va cantar Pablo Hasél,
estem a favor de la llibertat d’expressió, si ha fet qualsevol altre delicte ho ha de pagar com
qualsevol altra persona, com l’ex duc de Palma que ara es troba en tercer i no s’ha vist cap
imatge d’ell, mentre els nostre presos polítics es troben en presó i desprès del 14 de febrer, la
Fiscalia manada pel Govern central, pel govern més progressista de la història, va demanar la
revocació del tercer grau i que tornessin a ingressar a la presó, menys mal que aquest cop el
Jutge els ha deixat en semi llibertat.
Així que, llibertat d’expressió, no a la violència, condemnem els actes violents associats a les
manifestacions en suport a Pablo Hasél.
El Sr. Alcalde, per part del grup municipal de Junts x Santa Bàrbara també voldríem fer uns
comentaris respecte la moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya, i que acaba
de llegir el Sr Crespo i que ha preparat l’AMI, primer de tot voldria deixar clar que el grup de
Junts x Santa Bàrbara estem a favor de la llibertat d’expressió per a tothom. Molt a favor. El
senyor Hasél encara que sigui un artista de dubtós talent, té el mateix dret que tothom a dir i
opinar el que consideri oportú.
Dit això, cal explicar que el dret a la llibertat d’expressió no es un dret absolut, i té els seus
límits, i aquests límits es troben on comença el dret a l’honor de les persones, que també és un
dret important, tots tenim dret a que no ens insultin o ens difamin injustificadament. El problema
és que no sempre és fàcil determinar on se troba exactament aquest límit, i per això hi ha
sentencies judicials que poden resultar injustes, com sembla que és en el cas del Sr. Hasél.
Per tant, el grup de Junts per Santa Bàrbara, donarem suport a la moció, i estem a favor de la
llibertat d’expressió, però voldríem aprofitar l’ocasió per deixar també clares algunes altres
coses.
Aquests senyors i senyores de l’AMI, que tan ràpidament envien als ajuntament les propostes
de mocions que ells consideren importants, veiem que no diuen res sobre les 7 nits seguides
de vandalisme que amb l’excusa de defensar el dret a la llibertat d’expressió, han arrasat els
carrers de Barcelona i altres ciutats catalanes, destrossant comerços, vehicles, i mobiliari urbà.
Això no ho deuen considerar important els senyors i senyores de l’AMI.
És una vergonya veure a tots aquells que amagats dins del dret a la manifestació, que també
és un dret molt important i que cal preservar, aprofiten per assaltar comerços i robar tot el que
poden amb total impunitat.
I és una vergonya que alguns partits polítics en lloc de defensar la bona feina del cos de
mossos d’esquadra i policies locals, aprofiten per denigrar-los de manera totalment injusta.
Quin país defensen tots aquests polítics? Un país on es protegeix al delinqüent i es criminalitza
al servidor de l’ordre públic? Nosaltres condemnem tots aquests actes vandàlics amagats al
darrera del dret a manifestació, i donen el nostre total suport al cos de mossos, i policies locals
de Catalunya.
El Sr. Crespo, tres coses en relació a la intervenció del Sr. Alcalde com a representant del grup
de Junts per Santa Bàrbara, recordar-li que el nostre Ajuntament és soci de l’AMI, per tant, el
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que acaba de dir de donar suport al Mossos d’Esquadra els hi podria fer arribar a l’AMI, els
nostre grup també dona suport als Mossos d’Esquadra, però hem de reconèixer que ells
mateixos han reconegut errors, perquè en el carrer Gran de Gràcia el que van fer va ser un
tancament total que els mateixos Caps dels Mossos han demanat disculpes, perquè van fer el
que ells en diuen “encapsulament”, ho van fer per dues bandes i van retenir a un centenar de
manifestants i van sortir d’allí escaldats, els cops de porra i les bales de foam van sortir d’allí
com feia temps que no passava.
I en quan al que vostè ha dit del “dubtós talent” sobre al forma de cantar de Hasél ens pot
agradar més o menys però desconeixia que vostè fos crític musical.

Votació:
Per majoria absoluta amb els vots favorables dels quatre membres de JUNTS, dos
d'ERC, dos del MAP, una abstenció del PSC, una abstenció de la Regidora no adscrita i
una abstenció del Regidor no adscrit.
MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la
detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat d’
apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat arran
de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva
veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada.
Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha
posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació que està posant de
forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets
fonamentals.
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en els
darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme mentre,
per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments
antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat d’
expressió.
Per tot això, es demana al Ple de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, aprovar els següents
ACORDS:

1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en
entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un
dels pilars de tota democràcia.
2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la
defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu pensament
a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre suport.
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4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i
on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.

5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis
per la Independència.
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11. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICPALS DEL PSC, MAP I PELS REGIDORS
NO ADSCRITS
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, regidora no adscrita, amb la lectura de la moció ha quedat clar el nostre suport
a la Plataforma.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, regidor no adscrit, aquesta planta segurament serà molt positiva però no l’ha volem
a Santa Bàrbara i no l’ha volem a interior de la Plana del Montsià.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, afegir que hi ha un número elevat de persones del poble que no volen la
planta, que això ha generat una gran controvèrsia i preocupació, perquè preferiríem que ens
vinguessin altres tipus d’indústries, penso que això no beneficia en res al poble, potser si a l’
agricultura, no discutim que el projecte no sigui idoni des d’un punt de vista ecològic, però
pensem que no volem pagar un preu tan elevat, ja que el poble, al marge d’unes quantes
persones que les beneficiarà, no ens beneficia en quant a impacte mediambiental. A més, el
tema s’hagués pogut treballar d’una altra manera, ens ha tocat treballar-lo a corre cuita si ens
en haguéssim assabentat abans, ja que tot aquest tema se sabia des del desembre del 2019 i
els grup de l’oposició ens hem assabentat fa poc, per Junta de Govern del 17 de setembre de
2020, és lamentable perquè encara que sigui l’atorgament d’una llicència a una empresa
privada és un acord que comporta unes conseqüències a nivell mediambiental al poble i s’
hauria d’haver comunicat per generar un debat, ara anem contrarellotge, sembla que tot està
dat i beneit i el poble de Santa Bàrbara no té veu, per això creiem que és necessari que es faci
una consulta per a que el poble pugui opinar, al marge de que sigui o no vinculant, tal com ha
dit el Sr. Alcalde, tan de bo ho fos, per a que el Consistori prengui nota de que els que
governen i els que estem a l’oposició, treballem per al poble i cal escoltar-lo, considero que és
un fet molt greu no haver tingut en compte l’opinió del poble.
El Sr. Alcalde, dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, des del minuts zero ha donat suport a
la Plataforma, hi ha gent a favor i en contra, nosaltres considerem que la planta no és
beneficiosa per al poble, i aquesta pregunta la vam fer a la reunió que vam tenir amb l’empresa,
no sabem quins beneficis ens aporta, això no vol dir que hi estiguéssim en contra que hi hagi
un procés de medi ambient respecte aquestes plantes, però ens hem de preguntar si la planta
ha d’estar ubicada al nostre municipi.
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Estem en contra de la seva implantació, no se’ns ha tingut en compte, no ha hagut un procés
participatiu per part de vostès, no han tingut en compte per a res a la gent del poble, és un
tema molt important que com a mínim el que haurien hagut de fer és fer un procés participatiu i
explicar un tema tan important com aquest. Ens diran que la Junta està publicada, però hauria
pogut tenir la voluntat política de fer una mica més dels protocols legal que s’hagin de fer, com
Alcalde ens representa a tots i ha de vetllar per tots, pels que estan a favor i pels que estan en
contra. S’ha fet una gestió bastant nefasta per part de l’equip de govern.
El Sr. Alcalde, recordar que al poble els representem els onze regidors.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, personalment la moció em sembla
correcta, que hi hagi inquietuds per part del poble, nosaltres també les tenim, no es tracta d’
anar en contra ni a favor de ningú, que s’hagi creat una plataforma és totalment lícit, però no
estem d’acord amb tots els punts de la moció i ho haurem de matisar.
El Sr. Alcalde, En relació a aquesta moció voldria fer algunes consideracions prèvies amb la
intenció de deixar clares algunes coses, que encara que ja s’han explicat amb anterioritat,
sembla que alguns no les han acabat d’entendre.
En primer lloc, el projecte presentat per l’empresa ECOMPOST DE l’EBRE SL per instal·lar una
planta de compostatge al terme de Santa Bàrbara és una iniciativa PRIVADA, per tant ni la
promou l’Ajuntament, ni l’alcalde, ni cap membre de l’equip de govern ha anat a buscar-la.
Aquest alcalde i tots el regidors de l’equip de govern hem sigut, som i continuarem sent
totalment transparents, i no hem ocultat mai intencionadament cap informació, ni d’aquest
projecte, ni de cap altra matèria. Tots acudim regularment a l’emissora municipal per explicar el
dia a dia de la nostra feina, responem a totes les preguntes que se’ns fan, tan sigui als Plens,
com a les Comissions Informatives, com de manera particular, i no hem refusat mai donar
resposta a cap qüestió que se’ns plantegi. Evidentment som humans i podem cometre errades,
per això si cal, rectifiquem i demanen disculpes quan ha estat necessari. No obstant cal dir que
els projectes de les empreses privades no es voten ni es tracten als Plens. Hi ha una normativa
que s’ha de complir en funció de l’activitat que sigui, i si es compleix s’aprova, i si no, no. Això,
afortunadament no depèn de que a l’alcalde de torn li agradi més o li agradi menys.
A més, totes les actes dels Plens i de les Juntes de Govern es publiquen puntualment a la web
municipal, i estan a l’abast de qualsevol ciutadà que tingui interès en conèixer tot allò que es
tracta al consistori. Repeteixo, de qualsevol ciutadà, tan de dins com de fora del municipi.
Els passos seguits fins el moment amb aquest tema han estat:
Al desembre de 2019, l’empresa va mantenir uns contactes previs amb l’alcalde Alfred
Blanch, amb la intenció d’informar-lo que tenien intenció de muntar una planta de
compostatge al nostre terme, encara que en aquell moment es desconeixia cap altre
detall del projecte. Com a primera gestió es va demanar una petició de compatibilitat
urbanística, en el qual s'indica que l'activitat prevista s’adequa als usos permesos pel
vigent planejament urbanístic en les parcel·les on es pretén emplaçar. Això va ser al
maig de 2020 i ho fa el tècnic municipal.
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Al juny de 2020 es va presentat al nostre ajuntament un projecte descriptiu de la planta
de compostatge per demanar la llicencia d’activitat.
Es va donar trasllat de l’expedient a la CUTE (Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’
Ebre) per tramitar la llicencia urbanística necessària per construir en sol no urbanitzable.
Posteriorment la CUTE requereix informe als següents organismes: l’Agència Catalana
de l’Aigua, al Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’
Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Aprovació PREVIA per part de la Junta de Govern el passat 17 de setembre de 2020.
La CUTE dona el seu aprovat definitiu a la llicència urbanística el passat 5 d’octubre de
2020.
Se dona trasllat a la Ponència Ambiental del Consell Comarcal del Montsià per tramitar
la llicencia ambiental.
Es comunica als propietaris de les finques adjacents per ser coneixedors del projecte i
poder presentar les corresponents al·legacions.
Període d’exposició pública durant 30 dies, que arriba fins el 17 de març, per a que
qualsevol ciutadà que tingui interès en conèixer els detalls pugui passar a consultar el
projecte per les oficines de l’Ajuntament, i si veu que pot tenir alguna afectació pot
presentar la corresponent al·legació per a que sigui tinguda en compte.

Ara si els sembla donaria un altre cop la paraula a la Sra. Secretaria, perquè ens pugui explicar
en la mesura del possible quins seran els propers passos que caldrà seguir en aquest
procediment.
La Sra. Secretària, com vostè ha dit ens trobem en el període d’exposició pública i la Ponència
Tècnica del Consell Comarcal el que ha fet ha estat demanar informes a les administracions
sectorials com l’ACA, Medi Ambient, ..., quan els rebi juntament amb el certificat de l’exposició
pública i veïnal el que farà serà elaborar una proposta de resolució, un cop ens la notifiquen es
donarà un tràmit d’audiència per un termini de deu dies a l’empresa per a que pugui fer les
al·legacions oportunes si és el cas, si en presenta es remetran a la Ponència Tècnica per a que
les resolgui, i si no en presenta s’elabora la llicència d’activitat que es notifica a l’empresa i a la
Ponència tècnica.
El Sr. Alcalde, de les seves explicacions entenc que la Ponència pot demanar explicacions a l’
empresa respecte el projecte en funció dels informes i de les al·legacions, no és aprovar o no.
La Sra. Secretària, la Ponència tècnica els que farà serà reunir tots els informes sectorial i en
base a tot elaborarà la proposta de resolució, que inclourà totes les mesures de control que s’
hauran de complir per a la seva posada en marxa així com els control periòdics que s’hauran d’
anar fent a l’igual que altres empreses que ja estam implantades al polígon industria i al
municipi.
El Sr. Alcalde, aquest alcalde i aquest equip de govern son els primers interessats en que no
hagi cap irregularitat en tot el procediment administratiu, i serem exigents en el compliment de
totes les mesures de seguretat i mediambientals que siguin necessàries per garantir que si
finalment la planta obté tots els permisos, no representi cap problema pels habitants de Santa
Bàrbara.
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Passant ara a la moció en concret, se demanen 4 coses en concret
“Primer- Manifesta el ple suport a la Plataforma NO A LA PLANTA DE COMPOSTATGE A LA
PLANA DEL MONTSIÀ”
1. Ja vam dir que l’equip de govern donava suport a la Plataforma. Estem a favor de les
iniciatives ciutadanes i ens sembla molt bé que la gent del poble s’interessi pels assumptes
municipals, i participi activament, ja sigui a favor o en contra, sempre i quan es faci de manera
educada i mantenint el respecte pels que no pensin igual. Per contra ens sembla lamentable i
preocupant que dins d’aquest ambient participatiu, s’amaguin algunes persones, no moltes,
que vulguin aprofitar el debat per donar sortida als seus odi interns i les seves rancúnies servintse de la distància que donen les xarxes socials. Son aquells que un dia te diuen quant t’
aprecien, i al dia següent te estan clavant el ganivet per l’esquena, parlant metafòricament, es
clar.
Demanaria a tothom que ens “asserenem” una mica, i tractéssim de ser més dialogants i
constructius perquè de vegades llegeixes certs comentaris i certes opinions a les xarxes socials
que donen vergonya aliena. Es comença a veure molt descaradament la diferencia entre
aquells que amb bona fe i des del respecte, lluiten per allò que consideren millor pels seu
poble, dels que sincerament crec que no tenen cap interès en saber què passarà amb la planta
de compostatge, sinó que simplement volen desgastar a l’equip de govern, i mirar de treure
algun rèdit polític. Repeteixo, això es comença a veure molt descaradament.
“Segon- Realitzar una consulta ciutadana no més tard del 13 de març.”
2. Tema de la consulta popular. No podem votar favorablement, perquè ara mateix ja sabem
que serà pràcticament impossible assolir aquesta data. En tot cas si volen, després li donaré el
torn de paraula a la Regidora Helena Estarlich, que esta treballant aquesta qüestió, i ens pot
explicar amb més detall. Proposem canviar la data límit del 13 de març, per un “tan prompte
con sigui possible”, sabent anticipadament que l’equip de govern vam adquirir el compromís de
que aquesta consulta es portés a terme, i per tant es farà, però complint amb el que marca la
Llei
“Tercer- Presentar al·legacions en contra de l’atorgament de la llicència per a realitzar l’activitat
de la planta de compostatge per part del nostre Ajuntament”
3. Es demana que l’Ajuntament presenti al·legacions davant d’aquest projecte. Estem d’acord i
així ho farem. Tindrem en compte les al·legacions que ha preparat la plataforma, i potser també
alguna de nova, com demanar l’aplicació de mesures que ajudin a reduir l’impacte visual de la
planta, i d’altres.
“Quart- Donar suport a les Al·legacions presentades per la Plataforma NO A LA PLANTA DE
COMPOSTATGE A LA PLANA DEL MONTSIÀ que a continuació exposem.”
4. Respecte donar suport a les 10 al·legacions preparades per la Plataforma, algunes son
correctes i és raonable presentar-les. Respecte d’altres jo personalment vaig informar a la
Plataforma de que eren innecessàries perquè plantegen dubtes que ja van ser contestades i
explicades en la reunió del passat 17 de febrer amb el tècnics de l’empresa. No obstant, ens
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sembla perfecte que es presentin, i ja rebran la corresponent resposta per part de la ponència
ambiental. Finalment, hi ha algunes al·legacions que senzillament no tenen sentit perquè estan
basades en dades errònies, o mal interpretades.
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En relació a les al·legacions hi ha nou de caràcter tècnic que passo a analitzar:

1. “No s’han fet analítiques o estudis de la permeabilitat dels terrenys a diferents punts de
la finca.”, és una qüestió raonable per al·legar.
2. “No se la ubicació, la fondària ni la quantitat on es preveu per als piezòmetres de control
dintre de la pica per vigilar possibles escletxes o fissures de la superfície
d'impermeabilització on aniran dipositats els fems.” A la reunió amb els tècnics de l’
empresa ja es va explicar que el piezòmetres es definiran al projecte executiu, però no hi
ha cap problema en presentar una al·legació.
3. “No se els controls periòdics que es faran de la qualitat de les aigües dels pous que hi ha
des de la finca fins al poble i amb quina freqüència s’informaran dels resultats, tant a
l'ajuntament de Santa Bàrbara com al Departament de Territori i Sostenibilitat,
Departament de Salut i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.”,
és una qüestió raonable per al·legar.
4. “No veig clara la proporcionalitat recomanable respecte de la que s'exposa al projecte
entre les quantitats de residus vegetals i ramaders que s'hi tractaran, 4.000 tones de
vegetals contra 26.000 de ramaderes.”, a la reunió amb els tècnics de l’empresa ja es va
explicar que es tracta d’un tema de volum, no de pes.
5. “També em preocupa la quantitat de lixiviats que es generarien, uns 700 metres cúbics
tenint en compte que a la zona on es vol ubicar la planta es registra una pluviometria
mitjana anual que supera els 600 litres per metre quadrat, lo que faria pujar fins als 900
m³ de lixiviats, és a dir 900.000 litres.”
A la reunió amb els tècnics ja es va explicar que es generaran uns 2 m3 de lixiviat
diaris, per tant caldria casi un any per omplir la bassa de 700 m3. Però els lixiviats no s’
acumulen, sinó que es tornen a la pila. Els càlculs de la al·legació no son correctes.
6. “Tampoc no se com es garantirà la circumval·lació de tots els lixiviats per poder tornarlos a fer aptes per al compostatge sabent que els lixiviats són residus líquids amb altes
concentracions de contaminants orgànics i l'alta concentració d'amoníac. Això
representa un perill potencial enorme per als importants aqüífers de la zona.”, a la reunió
amb els tècnics de l’empresa ja es va explicar que hi ha diferents sistemes i s’acabarà
de definir al projecte executiu.
7. “No es té en conte les pluges torrencials, habituals els darrers anys al territori, amb
quantitats que oscil·len entre les 250 i 270 litres m2 en 24 hores, el que generaria una
quantitat lixiviats que dubtem que pugui tornar a ser reutilitzable. Aquestes pluges
podríem produir desbordaments de les basses, les aigües d’aquests, farien cap als
barrancs. Un dels quals travessa la nostra població.”A la reunió es va explicar que la
bassa de casi 6000 m3 està dissenyada per recollir pluges de 288 litres/m2 i que encara
sobrarien 1000 m3.
8. “El projecte no contempla que la carretera d’accés T-1025, carretera de la Diputació de
Tarragona, ja suporta un intens trànsit tan agrícola (recordar el darrer accident mortal en
un tractor d’un veí de 33 anys al Km 4 ), també com dels camions de residus que
circulen a l’abocador supracomarcal, també utilitzada per molts ciclistes. Això sumat al
trànsit que generaria la planta per tal de traslladar les tones de residus diàries, provocarà
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una saturació perillosa de trànsit i pressió a la via de comunicació. També és una via poc
il·luminada i que incompleix les mides de 3,5m per carril i 1,5 m de voral.
S’està implantant la planta fora de l’espai adaptat per les empreses al polígon de l’
INCASOL fent el seu propi polígon al mateix lloc que l’activitat agrària dels veïns.”
Caldria tindre dades reals del transit actual per poder dir si la via es saturarà, o no, amb
el pas de 10 o 15 camions més cada dia. Remarcar que l’accident del tractor no va
tenir res a veure amb la carretera, va ser una sortida de la via, probablement per un
esvaïment del conductor.
Respecte el Polígon Barranc de Lledó a part de que té ubicació molt pitjor, a menys de
2 km del poble, i a la vora d’un barranc, no hi ha espai per ubicar aquesta planta ja que
sol disposa de 90.000 m2)

9. “No contempla que els ramaders locals puguen abocar en aquesta planta si no estan
adherits a l’empresa promotora. En canvi n’admetrà d’altres zones més allunyades de la
comarca.” A la reunió amb l’empresa ja es va dir que si que es donaria entrada als
ramaders de la zona, però si al projecte no s’especifica amb claredat, es raonable
presentar una al·legació al respecte.

“B) Inexistència de raons d’interès públic que justifiquen la oportunitat de l’atorgament de la
llicència: La legislació urbanística vigent a Catalunya exigeix que per l’atorgament d’aquest
tipus de llicències en sòl no urbanitzable s’avaluï la existència de raons d’interès públic que
justifiquin la implantació de l’activitat sol·licitada, així com la oportunitat de dita implantació. En
aquest cas, no existeix cap raó d’interès públic o d’oportunitat que justifiqui la implantació de l’
activitat, ja que no aporta cap tipus de benefici a l’ interès general del municipi, ans al contrari el
que aporta són perjudicis de tipus ambiental i de convivència ciutadana donat que es tracta d’
una activitat en extrem molesta que comporta haver d’assumir-se pel municipi el tractament de
residus generats en altres municipis que reben els beneficis de les activitats ramaderes que els
generen sense haver d’assumir les càrregues del tractament del seus residus. El principi de qui
rep els beneficis ha de suportar les càrregues és, en el present cas, més d’aplicació que en cap
altre i allò comporta que la ubicació de la planta de tractament de residus hagi d’ubicar-se en
aquell lloc on es genera la major quantitat d’aquests.”
Respecte la avaluació de les raons d’interès públic que justifiquin aquest projecte caldrà saber
qui és el responsable de fer aquesta avaluació. Per tant, ens sembla raonable presentar una
al·legació al respecte.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, és la meva opinió personal penso
que vostè de vegades s’equivoca de rol, de vegades sembla que parlo amb un tècnic comercial
de la planta de compostatge que en l’Alcalde del poble de Santa Bàrbara, defensa una cosa a
ultrança, no se si ho fa per defensar al seva gestió envers la implantació de la planta, que ha
estat correcta, però una altra és al seva actitud política i com Alcalde respecte aquesta
implantació que és el que em sorprèn, una part important del seu poble l’hi està traslladant un
malestar, vostè està clar que ah de ser objectiu però també ha d’escoltar la gent i s’ha de
posicionar a favor del poble.
El Sr. Alcalde, que jo sàpiga el poble encara no ha dit res, perquè si sap el resultat de la
consulta ens la podem estalviar.
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La Sra. Franch, el que se és que hi ha moltes firmes.
El Sr. Alcalde, però l’opinió del poble no l’ha coneixem, quan la coneixerem jo serè el primer en
posar-me del costat del poble.
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La Sra. Franch, no em negarà que no hi ha un malestar general.
El Sr. Alcalde, ho se jo millor que vostè, perquè no toca aguantar. Penso que el que he explicat
no ha servit de res perquè si vostè pensa que estic defensant l’empresa o és que no m’explico
bé o és que vostè no ha volgut entendre res, jo estic aquí defensant la nostra gestió, l’empresa
ja es defensarà no és la nostra preocupació, és una empresa privada que ha fet una petició i
nosaltres l’hi hem de donar tràmit perquè és la nostra obligació, no els hi devem res.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, regidor no adscrit, vostè acaba de dir que “ha aguantat molt al poble”
El Sr. Alcalde, no a quatre o cinc.
El Sr. Martí, només em preocupa una cosa, la justificació que ah fet avui vostè de les més
llargues que jo recordi en un Ple.
El Sr. Alcalde, perquè penso que és un tema important i és necessari fer l’explicació el llarga
que sigui necessària.
El Sr. Martí, mira si era important que vostè no l’ha posat a l’ordre del dia.
El Sr. Alcalde, si vostès no hagués presentat la moció no hagués constat a l’odre del dia perquè
a hores d’ara no hi ha res que tractar, no s’ha presentat al·legacions no hi ha cap llicència que
atorgar. Preguntar si es faran les modificacions que hem demanat com el canvi de la data de la
realització de la consulta dia 13 de març, que a dia d’avui sabem que no es pot complir. Podem
donar-li un torn de paraula a la regidora de participació ciutadana que està treballant el tema
Sra. Estarlich i ens ho pot explicar amb més detall, els contactes que s’han fet amb el
Departament d’Afers Exteriors que és el que porta aquestes qüestions.
La Sra. Estarlich, regidora de participació ciutadana, la realització de la consulta no és un tema
que es faci d’avui per demà s’han de seguir uns tràmits, com en tot, dir-los que la voluntat
política és tota però el termini del dia 13 de març és impossible, s’hauria de modificar el punt i
posar una altra data.
El Sr. Alcalde, ens haurien de dir que volen corregir el punt número 2 de la moció o deixar-lo
com està
El Sr. Martí, passar-nos la responsabilitat a nosaltres no ho veig bé. Vaig proposar fer un Ple
extraordinari per parlar sobre aquest tema, sense que hi hagi la necessitat de cobrar els
regidors de l’oposició aquest Ple extraordinari ho llanço, per consensuar una moció entre els
cinc partits polítics que tenim representació.
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El Sr. Alcalde, què vol discutir en un Ple extraordinari que no puguem parlar ara mateix.
El Sr. Martí, aprovar una moció i posar un dia per la consulta.
El Sr. Alcalde, és fàcil ens posem tots d’acord ara en canviar la data i posar el més aviat
possible?, no es pot posar una data concreta.
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El Sr. Martí, no hi estic d’acord.
El Sr. Crespo, voldria fer una sèrie de cometaris respecte els punts de la moció, en primer lloc “
Manifestar el ple suport a la Plataforma NO A LA PLANTA DE COMPSTATGE A LA PLANA
DEL MONTSIÀ", no perquè si l’hi donem ple suport els hi donem màniga ampla per fer el que
vulguin, donem suport al que ara demanen, perquè igual d’aquí quatre dies ens demanen una
altra cosa, donar suport a la plataforma respecte del que ara estan fent i sempre dintre de la
legalitat.
Segon, realitzar la consulta abans del dia 13, com estan dient els companys és impossible,
quan serà el més aviat possible s’hi està treballant.
Que l’Ajuntament presenti al·legacions, l’ajuntament som tots els onze regidors no només l’
equip de govern, hauria de dir l’equip de govern, ningú ens ha d’obligar s’han de presentar si és
necessari ningú ens ha d’obligar.
I en quan a donar suport a les al·legacions presentades per la Plataforma, no perquè n’hi ha
algunes que s’haurien de modificar, n’hi moltes coses a modificar ja l’hi vaig comentar Sr. Martí,
s’han presentat en primera persona és un defecte de forma, en el punt número quatre ens
diuen que 4.000 tn., de vegetals i 26.000 tn., de ramaders, això suma 30.000 tn., quan la xifra
màxima és de 25.000 tn., en quant a la bassa de lixiviats vam preguntar a l’empresa, ja que
teníem el dubte de com és faria, com tornarien a les piles d’on han sortit, ens van dir que no
serà una bassa on s’emmagatzemin sinó que aniran mitjançant uns sistemes de bombes
tornant al lloc d’on ha sortit, per així aprofitar els nutrients i evitar les males olors, no estic
defensant la planta estic dient els que ens han dit els tècnics de l’empresa; les basses de
pluvials estan sobredimensionades esperem que estigui ben estudiat; respecte la carretera
potser seria una excusa per a que la Diputació ens fes una carretera com deu mana, amb uns
bon vorals, més ben il·luminada, té deficiències i lamentem profundament els accidents que
han hagut, tant en aquesta carretera com en altres al voltant del nostre poble i per últim diuen
que el projecte no contempla que els ramaders locals puguin abocar, podríem demanar-ho i
que l’empresa es comprometi a recollir els residus que generen els nostre ramaders, també
demanar un compromís de que donen feina a les empreses del nostre poble, tot això es podria
demanar. Però la moció tal i com està redactada els punts s’haurien de negociar per a poder
aprovar-la.
El Sr. Alcalde, si no modifiquen la moció passarem a fer votació de forma nominal.

Votació nominal a petició del Sr. Alcalde.
Per majoria absoluta amb els vots següents:
Sra. M.Ángeles Bayerri Muria, regidora no adscrit, A FAVOR
Sr. Joaquim Martí Llombart, regidor no adscrit, A FAVOR
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Sra. Eva C. Franch Cases, regidora del PSC, A FAVOR
Sra. M. Isabel Garcia León, regidora del MAP, A FAVOR
Sr. Adrián García Mármol, regidor del MAP, A FAVOR
Sr. Manel Crespo Liñan, regidor d'ERC, ABSTENCIÓ
Sra. M. Elena Estarlich Arasa, regidora d'ERC, A FAVOR
Sra. Laia Pla Coto, regidora de JUNTS, A FAVOR
Sra. Ana M. Panisello Arasa, regidora de JUNTS, ABSTENCIÓ
Sr. Agustín Espuny Fluixà, regidor de JUNTS, ABSTENCIÓ
Sr. Antonio Ollés Molías, Alcalde-President, ABSTENCIÓ

MOCIÓ DE SUPORT A LA PLATAFORMA NO A LA PLANTA DE COMPOSTATGE
A LA PLANA DEL MONTSIÀ
Davant l’anunci al BOP de Tarragona publicat el 3 de febrer de 2021 referent a la sol·licitud de
llicència municipal ambiental per instal·lació d’una planta de compostatge i gestió de residus
provinents d’explotació ramaderes, a ubicar al Pol 1, parcel·les 144, 119, 120, 122 (T-1025 pk
4.2) d’aquest municipi, per part de la mercantil ECOMPOST DE L’EBRE, SL; (CVE 202100645).
Tenint en compte la reunió entre la Plataforma i els membres del Ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara celebrada el diumenge 14 de febrer de 2021.
Coneixent també les explicacions dels responsables de la mercantil Ecompost de l’Ebre SL a
travès de la reunió duta a terme el 17 de febrer de 2021.
Els Grups Municipals PSC, MAP i PP – SBAU proposen al Ple de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara l’adopció dels següents acords:
Primer- Manifesta el ple suport a la Plataforma NO A LA PLANTA DE COMPOSTATGE A LA
PLANA DEL MONTSIÀ
Segon- Realitzar una consulta ciutadana no més tard del 13 de març.
Tercer- Presentar al.legacions en contra de l’atorgament de la llicència per a realitzar l’activitat
de la planta de compostatge per part del nostre Ajuntament
Quart- Donart suport a les Al.legcions presentades per la Plataforma NO A LA PLANTA DE
COMPOSTATGE A LA PLANA DEL MONTSIÀ que a continuació exposem.
AL·LEGACIONS:
A) De caràcter tècnic:
1. No s’han fet analítiques o estudis de la permeabilitat dels terrenys a diferents punts de la
finca.
2. No se la ubicació, la fondària ni la quantitat on es preveu per als piezòmetres de control
dintre de la pica per vigilar possibles escletxes o fissures de la superfície
d'impermeabilització on aniran dipositats els fems.
3. No se els controls periòdics que es faran de la qualitat de les aigües dels pous que hi ha
des de la finca fins al poble i amb quina freqüència s’informaran dels resultats, tant a
l'ajuntament de Santa Bàrbara com al Departament de Territori i Sostenibilitat,
Departament de Salut i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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4. No veig clara la proporcionalitat recomanable respecte de la que s'exposa al projecte
entre les quantitats de residus vegetals i ramaders que s'hi tractaran, 4.000 tones de
vegetals contra 26.000 de ramaderes.
5. També em preocupa la quantitat de lixiviats que es generarien, uns 700 metres cúbics
tenint en compte que a la zona on es vol ubicar la planta es registra una pluviometria
mitjana anual que supera els 600 litres per metre quadrat, lo que faria pujar fins als 900
m³ de lixiviats, és a dir 900.000 litres.
6. Tampoc no se com es garantirà la circumval·lació de tots els lixiviats per poder tornarlos a fer aptes per al compostatge sabent que els lixiviats són residus líquids amb altes
concentracions de contaminants orgànics i l'alta concentració d'amoníac. Això
representa un perill potencial enorme per als importants aqüífers de la zona.
7. No es té en conte les pluges torrencials, habituals els darrers anys al territori, amb
quantitats que oscil·len entre les 250 i 270 litres m2 en 24 hores, el que generaria una
quantitat lixiviats que dubtem que pugui tornar a ser reutilitzable. Aquestes pluges
podríem produir desbordaments de les basses, les agües d’aquests, farien cap als
barrancs. Un dels quals travessa la nostra població.
8. El projecte no contempla que la carretera d’accés T-1025, carretera de la Diputació de
Tarragona, ja suporta un intens trànsit tan agrícola (recordar el darrer accident mortal en
un tractor d’un veí de 33 anys al Km 4 ), també com dels camions de residus que
circulen a l’abocador supracomarcal , també utilitzada per molts ciclistes. Això sumat al
trànsit que generaria la planta per tal de traslladar les tones de residus diàries, provocarà
una saturació perillosa de trànsit i pressió a la via de comunicació. També és una via poc
il·luminada i que incompleix les mides de 3,5m per carril i 1,5 m de voral.
S’està implantant la planta fora de l’espai adaptat per les empreses al polígon de l’
INCASOL fent el seu propi polígon al mateix lloc que l’activitat agrària dels veïns.
9. No contempla que els ramaders locals puguen abocar en aquesta planta si no estan
adherits a l’empresa promotora. En canvi n’admetrà d’altres zones més allunyades de la
comarca.

B) Inexistència de raons d’interès públic que justifiquen la oportunitat de l’atorgament de la
llicència: La legislació urbanística vigent a Catalunya exigeix que per l’atorgament d’aquest
tipus de llicències en sòl no urbanitzable s’avaluï la existència de raons d’interès públic que
justifiquin la implantació de l’activitat sol·licitada, així com la oportunitat de dita implantació. En
aquest cas, no existeix cap raó d’interès públic o d’oportunitat que justifiqui la implantació de l’
activitat, ja que no aporta cap tipus de benefici a l’ interès general del municipi, ans al contrari el
que aporta són perjudicis de tipus ambiental i de convivència ciutadana donat que es tracta d’
una activitat en extrem molesta que comporta haver d’assumir-se pel municipi el tractament de
residus generats en altres municipis que reben els beneficis de les activitats ramaderes que els
generen sense haver d’assumir les càrregues del tractament del seus residus. El principi de qui
rep els beneficis ha de suportar les càrregues és, en el present cas, més d’aplicació que en cap
altre i allò comporta que la ubicació de la planta de tractament de residus hagi d’ubicar-se en
aquell lloc on es genera la major quantitat d’aquests.
Cinqué Traslladar aquests acords a la Plataforma No a la planta de compostatge de la plana
del Montsià, al Consell Comarcal del Montsià, als alcaldes de Freginals, Masdenverge, Godall,
la Galera i Mas de Barberans.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/04/2021 a les 13:26:15 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 24/04/2021 a les 09:57:39

PRECS I PREGUNTES
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12. INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde, abans de donar-los la paraula els hi voldria comentar que ahir es va començat la
vacunació per la COVID de persones majors de 80 anys, dependents, cuidadors, avui s’ha
vacunat al Centre de dia però la idea és continuar vacunant a més sector de la població els
propers dies, destacar que afortunadament el nombre de contagis ha baixat de manera dràstica
i ja portem comptant el dia d’avui 8 dies sense notificar cap contagi i esperem poder continuar
així.
En relació als precs i preguntes dels Plens anteriors, voldria comentar al Sr. Martí que vostè va
demanar una millor en l’accessibilitat de les voreres de la part nova del passeig de la
Generalitat, dir-li que la brigada ha fet vuit rampes d’accés a la banda esquerra per facilitar la
mobilitat. En un altre Ple ens va demanar alguna acció per millorar la visibilitat dels vehicles
que s’incorporaven al passeig de les Escoles, el que s’està fent és pintar uns espais a les
cantonades per evitar que s’aparqui i d’aquesta manera es millori la visibilitat, mirarem si amb
aquesta acció és suficient i en cas contrari es buscarà alguna acció complementària.
Són dos exemples d’oposició constructiva i aquest equip de govern vol deixar clar que les
propostes es valoraran i s’estudiaran.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, regidora no adscrita, comentar que en comissió informativa ja els hi vaig dir
que a la rotonda d’accés al poble venint de Tortosa hi havia un arbre que tapava la senyal de
cediu el pas i ja ho han arreglat però en la mateixa rotonda al camí que baixa del Cementiri hi
ha una senyal de prohibició que tampoc es veu, a veure si també es podia arreglar.
El Sr. Alcalde, si té raó és un garrofer que tapa la senyal si el seu propietari no l’ha talla l’
haurem de tallar nosaltres, es tindrà en compte.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, regidor no adscrit, donar les gràcies, ha costat temps però s’ha fet l’accés a les
voreres del passeig de la Generalitat i ha quedat molt bé, en quan a l’actuació que han fet al
passeig de les Escoles veurem si serà suficient, la voluntat és el que compte i per tant també l’
hi agraeixo.
Una qüestió respecte de l’arbre que hi ha a la plaça Cid i Cid, no se si l’hi han presentat una
instància, hi ha una problemàtica i si de cas en parlem en comissió informativa.
A passeig de les Escoles dalt del bar “L’oficina” hi ha un banc i un arbre i entre tots dos hi ha
molt poca distància i si ha de passar una persona amb cadira de rodes no pot passar-hi, s’
hauria de mirar de recórrer el banc.
A l’altra banda no hi ha cap banc, per a que la gent que va a comprar al centre comercial i puja
carregada s’hi pogués seure.
A l’avinguda Catalunya, baix de les escoles, on antigament ho havia unes moles, aquell carrer
es va tallar, s’hauria d’estudiar la possibilitat de poder-lo obrir.
El Sr. Alcalde, avinguda Catalunya, em sembla que no té nom en tot cas seria la prolongació
del Carrer Corts Catalanes.
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El Sr. Martí, hi ha dos camins un la camí de Bretó que és molt transitat no està molt bé, hi ha
un zig zag que està bastant malament, hi ha un arbre, al visió no és del tot bona, mirar si es
podria corregir. Per altra banda, el camí de les Coves, entre l’Agip i les antigues basures, tinc
entès que aquest camí parteix els termes de Santa Bàrbara i La Galera, de manera que
antigament un any l’arreglàvem nosaltres i altre La Galera, fins les antigues basures està molt
malament, mirar si es pot arranjar.
Respecte del CAP, una pregunta per la regidora de Salut, estic en alguns e-bandos d’altres
pobles i quan no ha hagut cap cas COVID també es publica, crec que es bo que el poble
sàpiga que avui no n’hi ha cap, encara que sabem que quan no ho publiquen es que no n’ha
hagut cap.
A la zona entre el CAP i la llar d’infants, a la façana del CAP han caigut algunes teules i altres
estan a punt de caure, seria qüestió de mirar d’arreglar-ho, no se qui ho ha de fer si l’
Ajuntament o Sanitat, perquè passen molts xiquets que van a la llar d’infants.
Per acabar, el tema dels nitrats, m’agradaria saber perquè no es publiquen els resultats a la
Revista Magazín?
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Espuny.
El Sr. Espuny, regidor d’agricultura, respecte del camí de les Coves és un camí que parteix els
termes de Santa Bàrbara i La Galera, com vostè ha dit però dels que no l’han informat bé és
que aquest camí arreglaven les graveres perquè eren les que amb el trànsit dels camions el
feien malbé, però des de fa un any no l’han arreglat, imagino que és perquè no hi ha moviment
a la construcció i estan passant una crisi. Estàvem estudiant parlar-ho amb l’Alcalde de La
Galera per mirrar com ho podem arreglar.
El tema de les teules del CAP ho ha d’arreglar l’ICS, la brigada municipal no ho pot fer.
El Sr. Alcalde, l’edifici pertany a la Generalitat i nosaltres no hi tenim competència, si que els hi
podem dir però no hi podem actuar.
Una recomanació al Sr. Martí, perquè veig que ve als Plens amb una sèrie de cosetes, no se si
sap que hi ha un telèfon habilitat per a denunciar incidències o fer suggeriments, perquè per
exemple si troba que un banc s’ha de desplaçar un pam no cal que s’esperi dos meses per a
demanar-ho al Ple i així igual en dos setmanes el tema està resolt, pot fer el que cregui
convenient per és un consell.
El Sr. Martí, l’hi agraeixo el consell ja ho faig, quan veig alguna cosa l’hi envio al regidor Sr.
Espuny, però això ha estat una cosa que m’han dit avui.
Aquesta setmana vaig fer una intervenció al programa que vostè va a la ràdio que es diu l’
Alcalde respon i vostè va dir que, hi ha moltes coses a contestar al Sr. Martí però el que veiem
és que l’oposició el que vol és treure redit polític. Dir-li que de redit polític cap, jo el dia de demà
que la gent no em voti, perquè tinc un amic que em diu que nosaltres som interins de les
cadires i la gent del poble d’aquí a dos anys ens tornarà a votar i alguns igual ni ens presentem,
per tant li puc dir que jo no estic aquí per redit polític, perquè jo continuaré sent professor. Que
vostè vagi a la Plana ràdio o que vagi a la tele o que inauguri una cosa o que vostè voti a favor
de la moció d ela sanitat i Esquerra voti en contra, jo a tot això no li veig un redit polític, jo no
estic aquí per un redit polític, jo no m’he posat a la plataforma per redit polític, li dic amb la mà
al cor, m’hi he posat perquè crec que al Montsià no fa falta, crec que al planta és bona crec que
aquí no fa falta, ni a Santa Bàrbara ni a la Plana del Montsià, per això parlar de redit polític no
feia falta dir-ho.
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El Sr. Alcalde, en la seva intervenció el vaig veure preocupat pel que votarà la gent d’aquí a
dos anys, vaig pensar no se si l’hi preocupa la planta o el que votarà la gent en les properes
eleccions.
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El Sr. Martí, he fet una cosa que és treure’ns les sigles del PP, que és per aquest motiu però
per l’altre no, potser és a vostè a qui l’hi hauria de preocupar a i no em preocupa. Una
pregunta, que aportarà aquesta planta al poble de Santa Bàrbara?
El Sr. Alcalde, veig que es vol tornar atreure el tema de la planta un cop ja hem aprovat una
moció al respecte. El que aportarà com tot en aquesta vida pot tenir avantatges i inconvenients,
jo no estic aquí per defensar la planta, ja els hi he dit abans, a mi el que m’interessa és que els
coses es facin ben fetes, no cometre cap irregularitat. Els promotors ja ens van explicar que pot
suposar reduir l’aportació de purins i gallinassa que s’apliquen directament al camp i reduir el
nivell de nitrats que arriben a l’aqüífer, aquest que ara ens preocupa tant a tots, ja que
converteix una dejecció ramadera en un compost comercialitzable que és més adient per
utilitzar com adob, també pot aportar algun lloc de feina ja ens van dir que no serien molts,
també pot aportar feina per als industrials del poble, com electricistes, comerços, ferrers, també
impostos que pagarà la planta, encara que com he dit a l’entrevista que m’han fet a la tele és
totalment secundari, és el que menys ens importa. Per contra quins problemes pot comportar,
com ja s’ha dit poden arribar olors al poble, ara per ara cap dels que som aquí podem
assegurar ni que arribaran ni que no arribaran, no ho sabem, els tècnics ens diuen que a partir
de dos quilometres és bastant difícil que arribin, jo no posaria la mà al foc, ho desconec, que en
un fenomen meteorològic desconegut hi hagués una filtració, tampoc posaria la mà al foc, per
això volem que si es fa es prenguin el màxim de mesures possibles per evitar els riscos.
El Sr. Martí, l’aqüífer que vostè diu que ara ens preocupa, ja fa anys que ens preocupa de fet
quan el meu pare, que ja sabem que no m’agrada parlar d’ell, va ser Alcalde ja va tenir un
problema gros; en quant als lloc de treballa, l’empresa va dir que en serien cinc però en
cap moment van dir que serien del nostre poble, jo de tot el que em van dir hi ha coses que em
puc arribar a creure i d’altres que no, com hem arribat fins aquí?, és una pregunta que molta
gent del poble es pot fer, jo em situo al mes de desembre de 2019, dimecres passat quan es va
fer una reunió presencial a serveis socials, ens van dir que s’havia fet una consulta prèvia, és
cert?
El Sr. Alcalde, van sol·licitar un certificat de compatibilitat urbanística, quan et vols establir en
un lloc el primer que has de fer és demanar si aquesta indústria es pot implantar allí on tu vols.
El Sr. Martí, per a vostè una consulta prèvia què és, llavors vostè no era l’Alcalde, era regidor d’
urbanisme.
El Sr. Alcalde, no jo no era el regidor d’urbanisme.
El Sr. Martí, vostè era conscient de la consulta prèvia?
El Sr. Alcalde, el llavors Alcalde ens va informar a l’equip de govern de que l’empresa havia
plantejat la possibilitat d’instal·lar una planta de compostatge al terme municipal, no havia cap
projecte presentat, per tant, ningú sabia si seria una planta de 25.000 o de 40.000 ni quina
extensió tindria, ni com seria.
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Jo el que no voldria és tornar a repetir el que hem dit fa mitja hora, el tema de la moció ha estat
debatuda, m’he vol tornar a preguntar sobre el mateix tema, perquè així podem estar fins l’
infinit.
El Sr. Martí, sí, anem a parlar de diversos temes. Per a mi una consulta prèvia és fer un esbós
del que es vol fer, per tant, quan al llavors Alcalde Sr. Blanch se li va plantejar el tema, que per
cert no la tenim per escrit, li vaig demanar a la Sra. Secretària i a vostè li vaig demanar si era
una cosa d’urbanisme i me va dir que creia que no sabia fet, avui se que si que existia aquesta
consulta prèvia llavors, voldríem saber que se’ls va dir, una altra cosa és que vostès dels del
dia 16 fins el 23 de desembre que no es va enviar aquest informe a la CUTE, per tant, teníem
al consulta prèvia a mans de vostès.
Vostè no tenia perquè saber-ho tot, però voldríem saber i el poble també què els hi va dir el Sr.
Blanch al respecte.
El Sr. Alcalde, que es volia instal·lar una planta de compostatge passat el canal, però no
sabíem les dimensions, ni les dimensions, etc., és la tercera vegada que li dic.
Veig que estem encallat li passaré la paraula a la Sra. Secretària per a que ens pugui ajudar.
La Sra. Secretària, quan el regidor Sr. Martí va venir al meu despatx va venir per consultar l’
expedient de llicència ambiental i ara hem retrocedit a preguntar per les actuacions realitzades
per obtenir llicència urbanística, per tramitar-la el primer que s’ha de fer és, com molt bé ha dit
el Sr. Alcalde, demanar el certificat de compatibilitat urbanística amb el planejament, que per
obtenir-lo aporten una petita memòria on es descriu el que van a fer, no tant complerta com el
projecte que presentaran, és a aquesta memòria és a la que es refereix el SR. Martí, que al
desembre van presentar aquesta petició, per a poder-la obtenir com la competència no és m
municipal sinó de la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, el que es va fer va ser
sol·licitar un informe previ i quan es va obtenir els va emetre el certificat de compatibilitat
urbanística amb el planejament, tots aquests tràmits consten a l’expedient de llicència
urbanística no a l’expedient de llicència ambiental.
El Sr. Martí, i perquè no m’ho va facilitar.
La Sra. Secretària, perquè vostè va venir a consultar l’expedient de llicència ambiental no l’
expedient de llicència urbanística.
El Sr. Martí, això no és veritat ja vaig demanar-li el que s’havia entrat al desembre de 2019, i
em va fer una fotocòpia de l’any 2020 i em va remetre al Sr. Alcalde, al qual li vaig enviar un
missatge ell em va dir que creia que no.
La Sra. Secretària, al moment que vostè va venir al meu despatx, va venir a veure l’expedient
de llicència ambiental, perquè el que està a informació pública és l’expedient de llicència
ambiental, que després les coses han derivat cap un altre lloc i que aquesta llicència ambiental
ve derivada de la implantació de ‘una activitat en sòl no urbanitzable i ens hem anat a veure l’
expedient llicència urbanística és cert. Sr. Martí, vostè hi jo no hem de discutir vostè té tota la
documentació, jo aquest matí li he preparat i té al seu abast tota la documentació, que és el
que està repassant, té tota la documentació de dos expedients administratius.
El Sr. Alcalde , Sr. Martí té alguna pregunta o algun prec.
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El Sr. Martí, al mes de març de 2020 el Sr. Blanch va dimitir d’Alcalde i a partir de llavors vostè
és l’Alcalde, al 2 de juliol l’empresa va presentar una instància i fem cap a la Junta de Govern
Local del dia 17 de setembre de 2020, i m’agradaria dir que des del primer dia que vaig
començar a parlar de la planta de compostatge, vaig assumir que era un error nostre no haver
consultat les actes de la Junta de Govern, no ho vam fer bé ens les hauríem d’haver mirat, però
en aquella Junta de Govern hi havia quatre persones entre ells vostè mateix, el Sr. Crespo, la
Sra. Pla i la Sra. Estarlich voldria saber que es va dir i què és el que van entendre. Ja que
després hem vist que dues regidores no ho han vist igual, per això voldria saber la visió que
van tenir les regidores Srs. Pla i Estarlich.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Estarlich.
La Sra. Estarlich, potser per la meva poca
presentar el projecte que venia de al CUTE
papers se’n van al Consell Comarcal, potser
dir-nos que des del Consell Comarcal ens
massa cosa.

experiència, li puc dir que els tècnics ens van
donant el vist i plau al projecte, després aquest
hauria haver estat més damunt del tema però al
havien d’enviar l’autorització no vaig preguntar

El Sr. Crespo, en la Junta de Govern se’ns va informar que era tirar endavant un projecte
presentat per una empresa privada per instal·lar una planta de compostatge, en cap moment
es va aprovar el projecte el que vam fer va ser l’aprovació prèvia per a que una empresa
privada tires endavant un projecte, no es tractava de dir si ens agradava o no, és un tràmit per
a poder presentar el projecte a la CUTE, ho hem explicat no se quants cop que el que vam fer
va ser una aprovació prèvia per a que urbanisme digues si es podia o no implantar l’activitat.
Vam fer el mateix que faríem si vingués qualsevol altra empresa que volgués implantar una
activitat en sòl no urbanitzable.
Tampoc em cauen els anell, per dir que igual vam pecar per falta d’experiència, igual hauríem d’
haver-nos informat més sobre el tema.
La Sra. Pla, dir exactament el mateix a la Junta de Govern del dia 17 de setembre, una
empresa privada va presentar un projecte per implantar una planta de compostatge en sòl no
urbanitzable, repeteixo és una empresa privada, en la que no tenim cap interès, es va tramitar
a més no pensàvem que portaria aquesta controvèrsia, veiem que el poble està preocupat.
La Sra. Garcia regidora del MAP demana la paraula, una pregunta, la Junta de Govern està
integrada pel regidors del govern.
El Sr. Alcalde, només quatre membres de l’equip de govern.
La Sra. Garcia, també assisteix la Sra. Secretària i suposo que va llegint els punts de l’ordre del
dia i què ens estan dient, que al punt de l’aprovació prèvia de la implantació de la planta de
compostatge, no estava especificat que era una planta de compostatge?
El Sr. Alcalde, no ho ha entès, en tot moment ha quedat clar que es parlava d’una planta de
compostatge, no havia cap dubte.
La Sra. Garcia, per tant ho sabien, el Sr. Crespo s’havia que era una planta de compostatge o
no?, perquè m’ha dit que era una empresa privada.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 23/04/2021 a les 13:26:15 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 24/04/2021 a les 09:57:39

El Sr. Crespo, per molt que sigui una planta de compostatge, no deixa de ser una empresa
privada.
La Sra. Garci, això ningú l’hi discuteix. El que estic dient és que des del moment en que l’
empresa presenta la documentació, vostès son sabedors de que es tracta d’una planta de
compostatge.
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El Sr. Crespo, com ja s’ha dit l’empresa presenta una consulta prèvia i en Junta la Sra.
Secretària ens va informar i desprès s’ha de donar trasllat a la CUTE i a altres organismes per
donar el permís, l’equip de govern no es pot negar a que una empresa privada, sigui del que
sigui, s’implanti si és que compleix tot els requisits marcats per al llei.
La Sra. Garcia, no l’hi estic dient que vostès es neguin, evidentment si una empresa presenta
tota la documentació ajustada a la normativa que la regeix no s’hi ha de negar, jo el que dic és
que vostès des del minut ú vostès sabien que era una planta de compostatge, sabien que l’
impacte social que tindria al poble seria important, o em volen dir que no ho sabien?, en
qualsevol xarxa social se sap que els plantes de compostatge són impacte social a qualsevol
poble, com a mínim obrir algun procés participatiu al poble i a la resta de regidors, que som
representants de la gent del poble amb la única diferència que nosaltres no governem i vostès
si, per tant, són vostès els que decideixen, nosaltres no.
El Sr. Alcalde, si tan clar ho té, perquè a l’octubre no va començar a preguntar sobre el tema,
perquè s’ha mantingut callada fins ara?.
La Sra. Garcia, jo dic que la gestió que vostès han dut a terme des de minut ú.
El Sr. Martí, en al Junta de Govern vostès teníem el projecte, que es va entrar al juliol del 2020,
per a que quedi clar ja que la gent no se les llegeix les actes de les juntes de govern, i jo
tampoc me la vaig llegir, al punt PRIMER diu: “L’aprovació prèvia del projecte per a l’obtenció
de llicència municipal d’obres per realitzar en sòl no urbanitzable l’actuació següent: instal·lació
d’una planta de compostatge i gestió de residus provinents d’explotacions ramaderes a
emplaçar al polígon 1 parcel·les ....”
“SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de l’
Ebre.”
Per tant, vostès van votar això per unanimitat.
Jo llegint això al seu lloc, segurament hauria votat el mateix, però tenint el projecte al costat
igual dic consultem el projecte i mirem el que diu, ja que no és el mateix el que cosa un paper,
que no posa molt, que el que posa un projecte amb el seu annex. Simplement ara han hagut
regidores que han vist que igual es van equivocar. Ara en quin moment ens trobem?, vostè ha
manifestat que preferiria tenir un altre tipus d’activitat, com un Corte Inglés, és cert?
El Sr. Alcalde, és l’exemple que vaig posar, però és metafòric, una planta de compostatge no té
molt de glamur i tots els regidors vam dir que no era el projecte de les nostres vides, ens
agradaria un altre tipus d’activitat.
El Sr. Martí, l’Ajuntament té previst fer algun tipus d’al·legació?
El Sr. Alcalde, he dit que presentarem les al·legacions que considerem adients, no les de la
Plataforma.
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El Sr. Martí, ens sembla perfecte i ens hi sumarem. Vostè ha dit a la Plana ràdio que els
al·legacions que presenta la Plataforma no eren tècniques, està composada per persones civil,
no tècnics, i han fet el que han pogut per frenar, per controlar una mica. També va dir a la
televisió que es faria una consulta no vinculant, és així?
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El Sr. Alcalde, la llei de consultes no preveu consultes vinculants, és la Llei de Consultes no
referendàries, però també vaig dir que l’equip de govern acceptaria el resultat i ens posarem al
costat de l’opció més votada, no se quants cop ho he dit.
El Sr. Martí, no vinculant vol dir que si arriba un informe del Consell Comarcal de que tot està
bé, tirarà endavant, perquè en cas contrari vostè prevaricarà, no?
El Sr. Alcalde, no sabem el que dirà la ponència ambiental, si tot és correcte tenim l’obligació
de concedir la llicència d’activitat amb les condicions que marcaran els informe.
El Sr. Martí, vull explicar una anècdota d’un altre poble i de magnitud diferent, una gent es va
posar en contacte amb un propietari per compra-li un magatzem per dur a terme una activitat
que hagués dut problemes al poble i l’Alcalde en negocis entre particular no s’hi pot posar, però
l’Alcalde va truca ral propietari i l’hi va dir si ven el magatzem tindrà problemes perquè l’hi
posaré la gent del poble en contra i aquell propietari no el va vendre. Són coses diferents, però
si des d’un principi hagués parlat amb nosaltres, ens ho hagués explicat i al poble també, no
estaríem on estem.
El Sr. Alcalde, el que acaba de dir és una mica gros, vostè em diu que s’hagués pogut
solucionar per la via de que l’alcalde amenaces a un empresari dient-li que si ve al poble
tindràs problemes. L’Alcalde del que vostè parla no se en quina època vivia però que l’any
2021, els alcaldes vagin amenaçant per a que al seu poble s’implanti una empresa o una altra
no és l’època. Hauria d ereflexionar sobre el que acaba de dir.
El Sr. Martí, reflexiono i torno a dir, posar totes els entrebancs que es puguin, perquè el poble
no ho vol, posar entrebancs no és amenaçar ningú.
El Sr. Alcalde, suposo que entrebancs legals?
El Sr. Martí, estem parlant de que s’hauria de parlar amb l’empresa i dir-li que lo l’hauria de
posar, perquè la pressió del poble així ho diu. Hauria de pensar que potser ens hauria d’haver
informat als membres de l’oposició.
El Sr. Alcalde, un membre d ela Plataforma em va suggerir que l’expedient l’hauria pogut
amagar al calaix i solucionat el problema. Què l’hi sembla?
El Sr. Martí, ho ha de parlat en qui li va dir no en mi.
El Sr. Alcalde, vostè és un regidor del poble i deu tenir una mica criteri per saber si les coses s’
han de fer així. Hem de ser una mica seriosos, ni hem d’amagar expedient ni hem de fer
trucades.
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El Sr. Martí, voldria fer una sèrie de preguntes, que a la gent del poble els interessen. Deixarà l’
empresa que els pagesos entrin els seus residus?, de forma gratuïta?, durant quants de
temps?, un pagès preferirà assumir els costos de portar allí els purins i no tirar-los al terra?, pel
que sabem desprès de tirar aquests compostos surten moltes males herbes i algunes són molt
complicades de matar, la producció tirant aquest tipus de compost és menor?, no ho sabem. Si
l’empresa canvia de nom seguiran les mateixes condicions?, els agricultors hauran de gastar
més diners que o amb la cubà de fem. El camp ja dona poc, sort de la DUN, per tant, el
compost es quedarà a la planta i només sortirà en la gran majoria per a aquells pagesos que es
dediquen a l’agricultura ecològica.
En un primer moment l’empresa va presentar un projecte de 40.000 tn., després de 25.000 tn.,
sense modificar la superfície, com sabem que no augmentarà a 100.000 tn.?, si tan bona fos
aquesta planta, crec, que aquí no l’ha posarien.
Per últim, vostè, si to tornés a començar faria el mateix?.
El Sr. Alcalde, probablement faria coses diferents.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, amb l’aprovació de la moció
presentada l’Ajuntament de Santa Bàrbara s’ha compromès a recolzar a la Plataforma no a la
planta de compostatge i a presentar les al·legacions oportunes, a realitzar la consulta popular a
veure que diu el poble.
De tot això hem aprés, una de les coses és a mirar-nos les actes d eles juntes de govern per
evitar que se’ns coli alguna cosa
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, fer una reflexió sobre el tema de la
planta de compostatge, tal com estat parlant al marge que es pugui estar d’acord o en contra d’
aquesta planta, el nostre grup polític des d’un punt de vista ambiental no estarem en contra de l’
extensió de plantes o instal·lacions de tractament de residus per reduir-ne l’impacte ambiental i
convertir-los en recursos que poden tenir un valor en al cadena productiva, llavors creiem que
amb aquesta afirmació podem està tots més o menys d’acord, però la pregunta que ens fem
és, realment aquesta planta té com a objectiu vetllar per l’impacte ambiental i posar en valor al
feina dels nostres pagesos?, nosaltres ho posem en dubte creiem que hi ha uns interessos
empresarials que res tenen a veure amb la reducció de l’abocament de gallinassa i purins als
nostres camps. Podem fer-nos una altra pregunta, els nostres pagesos deixaran de tenir els
permisos de la Generalitat per poder gestionar els seus purins i la gallinassa?, si presenten
correctament la DAN, no els donaran els permisos per gestionar aquests residus?, aquesta és
una pregunta que hem de fer, a aquesta planta aniran a tirar els purins i la gallinassa, però hi
haurà pagesos amb granges que els permisos que tenen actualment per tirar-ho al camp,
continuaran tenint-los?, jo diria que no, perquè si presenten la DAN i compleixen amb els
indicadors dubto molt que els permisos es retirem. Creiem que tal com està la normativa
europea aquests permisos es continuaran donant, qui seran els pagesos que anirà a abocar?,
els socis de la planta?, i l’altra gent continuarà igual, la qüestió és que vostè com a Alcalde i els
eu equip de govern haurien pogut tenir més voluntat política i anar més enllà dels formalismes
del procés de tramitació, obrir un procés comunicatiu amb els grup de l’oposició i amb la
ciutadania, sense tenir en compte que aquest tema tindria un impacte social important, només
cal informar-se pel mitjans de comunicació de la implantació d’aquestes plantes en altre
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municipis i l’efecte que ha tingut. Dir-los que vostè i el seu equip de govern han tingut una
actuació irresponsable i sense transparència, si realment els hagués importat el poble i la seva
gent haurien actuat d’una altra manera, perquè el que no potser és que membres de l’equip de
govern ens diguin que no en tenien constància de la implantació de la planta, és incoherent,
crec que ha hagut una actitud molt poc col·laboraiva de cara els regidors de l’oposició, ens diu
que es mostren a favor d’una consulta popular, però no per la seva voluntat sinó per la pressió
popular. Per tot això, l’hi demanem que es comprometi a crear una comissió de seguiment amb
representació de grups municipals i de ciutadania respecte totes les actuacions i informes que
tinguin a veure amb el projecte, tal com obliga l’article 18 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus i que declara que “s’han
de constituir comissions de seguiment, amb participació social que vetllin pel funcionament
correcte de les instal·lacions de gestió de residus d’interès general i estratègic i de les
instal·lacions de disposició del rebuig dels residus mitjançant incineració.
La forma de constitució i les normes de funcionament d’aquestes comissions han de ser
objecte de desplegament reglamentari.”
L’hi demanem que a partir d’ara ens traslladi totes les actes de les Juntes de Govern a tots els
regidors de l’oposició, independentment que es trobin publicades a la pàgina web de l’
Ajuntament. I respecte al projecte de al planta de compostatge es pugui accedir a ell penjant-lo
a la pàgina web de l’Ajuntament. Les actes de les Juntes de Govern hi ha vegades que les
mirem i altres que no, llavors l’hi agrairia que un cop acabada la junta ens pugues passar
directament l’acta.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, regidor del grup municipal d’ERC, l’hi vull donar les gràcies sal Sr. Martí perquè
ha donat les gràcies al Sr. Espuny per una feina que s’està fent, vull recordar-li que el tema del
passeig de les Escoles és un tema que com a regidor fa molt de temps que ho venia reclamant
i vostè va reforçar la meva demanda, per tant, el de pintar i posar miralls és un tema que el
portar reivindicant des de fa molt temps, celebro que vostè m’ajudes a aconseguir-ho, per tant,
la unió fa la força i tots treballem pel poble. Al poble es fan moltes actuacions, però ara sembla
que només existeix la planta de compostatge.
Una matisació a la Sra. Franch, crec que ni jo ni cap membre de la Junta de Govern haguéssim
intentat colar res, ni ha vostè n'hi ha ningú, falta d’experiència potser si, no els vam informar
perquè no es va en cap dels temes de la junta, els temes s’aproven o no, altres es deixen
aparcats; les actes es publiquen i es poden veure els acord que s’han pres.
I en resposta a la Sra. Garcia, clar que a la Junta sabíem que era una planta de compostatge i
el que al Sra. Secretària el que va fer és informar-nos dels acords a prendre, però el que no
podem fer és llegir-nos tot el projecte, per això estan els tècnics que ens diuen la tramitació a
seguir, com vostè pot comprendre no entenem de tots els temes per això els tècnic seran els
que diran les condicions a complir.
PUNT D'URGÈNCIA
13. PROPOSTA D’ACORD EN MATÈRIA DE MULTES DE TRÀNSIT
Votació:
Per unanimitat
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Acabat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, i prèvia la seva declaració d’
urgència, adoptada per majoria absoluta, va tractar-se l’assumpte i adoptar-se l’acord següent:
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La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant LBRL), en
el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP)
estableixen que les Administracions Públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les
seves competències.
En relació amb els tributs i les quantitats que com a ingressos de dret públic, tals com les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries, els preus públics i les multes i
sancions pecuniàries, hagi de percebre la hisenda de les entitats locals, aquesta ostenta les
prerrogatives establertes legalment per a la hisenda de l’Estat i actuarà conforme als
procediments administratius corresponents (article 2.2 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL).
De conformitat amb l’article 9 de la LRJSP i, específicament, l’article 7.1 del TRLHL les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació que els corresponguin en relació amb aquests
ingressos de dret públic.
Així mateix, la complexitat tècnica que comporta la tramitació administrativa dels procediments
sancionadors en general i, en particular, dels procediments en matèria d’infraccions a la
normativa de trànsit, fan necessària una col·laboració addicional de la Diputació de Tarragona
en la pròpia instrucció dels expedients mitjançant el mecanisme de l’encàrrec de funcions. L’
article 11 de LRJSP estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic podrà
ser encomanada a una altra Administració per raons d’eficàcia o quan no es disposin de
mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament que obligatòriament s’hauran de formalitzar
mitjançant conveni.
Els convenis que regulen els encàrrecs de gestió constitueixen una categoria especial i diferent
dels convenis de col·laboració regulats als articles 47 a 53 de la LRJSP, tal i com estableix l’
article 48.9 de la mateixa norma, sent d’aplicació als mateixos el règim previst a l’article 110 de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb la majoria
qualificada exigida a l’article 47.2 de la LBRL, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer. Delegar en la Diputació de Tarragona les facultats que l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
te atribuïdes en matèria de recaptació voluntària i executiva de les multes en matèria d’
infraccions de trànsit amb l'abast, contingut, condicions i la vigència que s'estableixen en el
present acord.
Les facultats que es deleguen són les que s’especifiquen a continuació:
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a. L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
b. La recaptació dels mateixos en període voluntari i executiu.
c. La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments del pagament del deute, tant
en període voluntari com executiu.
d. L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment
administratiu de constrenyiment.
e. La liquidació d’interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu
f. La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
g. La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h. L’expedició de diligències d’embargament.
a. Resoldre les terceries que es puguin promoure contra la diligència d’embargament.
j. Defensar els drets de cobrament relatiu als deutes que es trobin afectes a procediments
concursals
k. Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en període
voluntari i executiu dels ingressos de dret públic.

Segon. Sotmetre la delegació de facultats a les condicions següents:
Primera: La Diputació de Tarragona exercirà les facultats delegades mitjançant l’Organisme
Autònom BASE-Gestió d’Ingressos (en endavant, també, BASE).
Segona: L'exercici de les facultats delegades s'ajustarà als procediments, tràmits i mesures
jurídiques, tècniques, administratives i de qualsevol altra naturalesa previstes a l’ordenament
jurídic i, especialment, al Text refós de la Llei d’Hisendes locals i, supletòriament, a la Llei
General Tributària i normes que les desenvolupen, així com a la normativa que en matèria de
gestió i recaptació d'ingressos de dret públic aprovi la Diputació de Tarragona. En concret,
BASE actuarà d’acord amb el règim previst en els seus Estatuts, el Reglament d’Organització i
Funcionament de BASE-Gestió d’Ingressos i l’Ordenança general de gestió, Recaptació i
Inspecció i resta d’instruccions internes.
Tercera: La delegació acordada té una durada de quatre anys a comptar des la data de
l'acceptació per part de la Diputació de Tarragona. Sense necessitat de nous acords, la durada
de la delegació es considerarà prorrogada de forma tàcita per períodes consecutius d'un any.
No obstant això, en qualsevol moment després dels primers quatre anys de vigència es pot
revocar la delegació o l’acceptació d’aquesta, que serà efectiva als tres mesos de la data d’
aquest acord.
Quarta: BASE percebrà de l’Ajuntament, en concepte de taxa per la realització d’activitats
administratives, les quantitats que resultin de l’aplicació de l’Ordenança Fiscal reguladora de
les taxes per a la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives delegades o
encomanats a BASE.
La liquidació de les quantitats resultants es realitzarà mitjançant compensació simultània a l’
abonar la recaptació obtinguda.
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Cinquena: L’Ajuntament assumeix els compromisos següents:
1. Renuncia, llevat el supòsit de revocació de la delegació, a l’exercici de les facultats
delegades durant el període de vigència de la present delegació o les seves pròrrogues.
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2. Les denúncies per infraccions de trànsit s’han d’introduir en l’aplicació informàtica de
BASE en el termini màxim de quinze dies naturals des de la comissió de la infracció. En
el mateix termini s’han de traslladar a BASE tant els butlletins de denúncia com els
informes de ratificació dels agents denunciants.
3. L’import de les sancions s’ingressa als comptes restringits de BASE-gestió d’
Ingressos sense que, en cap cas, l’import de la denúncia o sanció pugui ser ingressada
directament per l’Ajuntament. BASE pot habilitar els mitjans que consideri adients en
cada moment perquè els agents denunciants puguin cobrar les multes notificades a
l'acte.
Sisena: BASE assumeix, a banda dels derivats del compliment de les facultats delegades, els
compromisos següents:
1. Transferir dintre dels primers vint dies naturals del mes següent l’import de les
sancions recaptades mensualment, disminuït amb la compensació econòmica que s’
indica en l’Ordenança fiscal de les taxes per la prestació de serveis i la realització d’
activitats administratives delegades o encomanades a BASE.
2. Informar durant el mes de desembre de cada any dels preus unitaris a aplicar l’any
següent, així com informar de qualsevol variació en els preus per circumstàncies
sobrevingudes, durant el mes anterior a la data que hagin de tenir efecte.
3. Proporcionar a l’Ajuntament informació comptable i eines de seguiment dels
expedients i d’obtenció d’informació agregada estadística de l’evolució i situació dels
expedients sancionadors.
4. Exercir les facultats delegades en tot l’àmbit territorial en el que és competent la
Diputació de Tarragona, fent ús dels mitjans humans i materials de que disposa BASE.
Setena: Protecció de dades de caràcter personal
El tractament de les dades de caràcter personal se sotmet al que disposa el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
BASE té la condició d'encarregat del tractament en relació a les dades personals que l’
Ajuntament li cedeixi per exercir les facultats delegades i ha d’adoptar les mesures tècniques i
organitzatives adequades per a la protecció d’aquestes.
Les dades cedides s’incorporen, prèvia verificació de la seva coherència, validesa i autenticitat,
a les bases de dades de BASE que es considerarà responsable del tractament, des del
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moment de l’acceptació de la delegació, per la qual cosa ha d’aplicar en atenció a la
naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i
gravetat diversa per als drets i les llibertats de les persones físiques, les mesures tècniques i
organitzatives adequades al Reglament 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’
aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
L’Ajuntament és responsable del tractament de dades personals, com a conseqüència de la
informació a la que accedeixi un cop vigent el present acord. Correspon a BASE efectuar el
control dels accessos efectuats per les persones autoritzades i està obligada a comunicar les
violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals.
L’extinció de la delegació de facultats suposa la cessió de tota la informació de què disposi
BASE associada a les dades de l’Ajuntament.
Vuitena: Les causes d’extinció de la delegació són les següents:
1. El venciment del termini pel qual s’ha efectuat la delegació o l’acord de no procedir a
la pròrroga.
2. La revocació expressa dels acords de delegació o d’acceptació.
3. L’Incompliment greu dels compromisos de les parts.
4. Qualsevol altre causa prevista en la normativa vigent.

Tercer. Encarregar a la Diputació de Tarragona la realització de les actuacions de caràcter
material, tècnic o de serveis necessàries per a l’exercici de la competència sancionadora que la
legislació reconeix al municipi, que es contenen al conveni-tipus regulador de l’encàrrec de
gestió dels procediments sancionadors derivats de les infraccions de la Llei de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial que també s’aprova i que s’incorpora com annex i que es va
publicar al BOPT del 23 de desembre de 2020, amb número d’inserció 9914.
Quart. Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona a l’objecte que pugui procedir a l’
acceptació de la delegació i de l’encàrrec de funcions i que, un cop signat el conveni regulador
de l’encàrrec de funcions, publiqui els acords i en el BOP de Tarragona, en el DOGC i en la seu
electrònica de BASE.
Cinquè. Facultar al Sr/a. Alcalde/essa de per la formalització d’aquells documents que siguin
necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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