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Identificació de la sessió
Sessió: PLE ORDINARI 29/04/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 29 d'abril de 2021
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 21:26
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 (Regidors no adscrits)
Sra. Maria Àngels Bayerri Muria (Regidors no adscrits)
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 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:
Moció de suport als resultats de la consulta popular sobre la planta de compostatge.
La urgència és ratificada per unanimitat.
SECRETARIA
2. APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI 25/02/2021
Votació:
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Per unanimitat.

3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 17 AL NÚM. 42
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. 17 al núm. 42 de 2021, amb
un total de 26.
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Detall dels Decrets
Núm.
Data
decret

Unitat

Assumpte

22 de
2021febrer
Secretaria
0000017 d e
2021

Convocatòria de 'PLE ORDINARI 25/02/2021'

25 de
2021febrer À r e a
0000018 d e
Secretaria
2021

PROPOSTA EXP. NÚM. 1/20 DE BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA DEL
PADRÓ D'HABITANTS

26 de
2021febrer À r e a
0000019 d e
intervenció
2021

Aprovació de nòmines de febrer de 2021

2
de
2021març À r e a
0000020 d e
Secretaria
2021

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/03/2021'

5
de
2021març À r e a
0000021 d e
Secretaria
2021

Convocar procés de participació ciutadana en la forma de consulta no
referendària

9
de
2021març À r e a
0000022 d e
intervenció
2021

Aprovació dels pagaments

11 de
2021març À r e a
0000023 d e
Secretaria
2021

Concessió llicència ambiental per canvi no substancial de la llicència ambiental
de l'empresa HIERROS ALTADILL, SL

11 de
2021març À r e a
0000024 d e
intervenció
2021

Incoació de l'expedient d'elaboració d'un Pla Pressupostari a Mig Termini 20222024

12 de
2021març À r e a
0000025 d e
intervenció
2021

Pla pressupostari a mig termini 2022-2024

16 de
2021març À r e a
0000026 d e
Secretaria
2021

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/03/2021'

18

de
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2021març
0000027 d e
2021

Àrea
Secretaria

Proposta de requeriment

19 de
2021març À r e a
0000028 d e
Secretaria
2021

Adhesió a la campanya CATALUNYA Clean UP Challenge

19 de
2021març À r e a
0000029 d e
Secretaria
2021

APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2021

24 de
2021març À r e a
0000030 d e
intervenció
2021

Aprovació de pagaments

31 de
2021març À r e a
0000031 d e
intervenció
2021

Aprovació de nòmines de març de 2021

1
2021d'abril
0000032 d e
2021

Àrea
Secretaria

Proposta d'atorgament de Llicència de primera ocupació de l'edifici situat al c/
Genar Bartrolí núm. 7 accès pel c/ Any 1828 núm. 7

6
2021d'abril
0000033 d e
2021

Àrea
Secretaria

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 08/04/2021'

7
2021d'abril
0000034 d e
2021

Contractació

Atorgament de la llicència per l'ús privatiu del domini públic - BAR PISCINES
MUNICIPALS

8
2021d'abril
0000035 d e
2021

Àrea
Secretaria

Resolució d'inici de l'expedient

1 3
2021d'abril
0000036 d e
2021

Àrea
intervenció

Aprovació dels pagaments

1 5
2021d'abril
0000037 d e
2021

Àrea
Secretaria

Addenda econòmica per a l'any 2020 al Conveni Marc entre el Consell
Comarcal del Montsià i l'Ajuntament en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social

1 9
2021d'abril
0000038 d e
2021

Àrea
intervenció

Proposta incoació de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de
2020.

2 0
2021d'abril
0000039 d e
2021
2 3
2021d'abril
0000040 d e
2021
2021-

2 6
d'abril

Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 22/04/2021'

Àrea
intervenció

Aprovació de la liquidació del pressupost de 2020

Àrea
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0000041 d e
2021
2 6
2021d'abril
0000042 d e
2021

tresoreria

Aprovació Pla de Disposició de Fons

Àrea
Secretaria

Proposta d'inici d'aprovació de les Bases que han de regir el procediment
d'atorgament de subvencions als sectors del comerç i la restauració del municipi
de Santa Bàrbara amb motiu de la situació generalda per la COVID-19

4. APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT DE RÈGIM INTERN D’ÚS I FUNCIONAMENT DE
LA PISTA DE L’SKATEPARK
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Votació:
Per unanimitat.

Fets
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 25 de febrer de
2021, el Reglament municipal de règim intern d’ús i funcionament de la pista de l’Skatepark.
Atès que l’aprovació inicial del Reglament esmentat ha estat exposada al públic per un termini
de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona número
CVE 2021-01906 del dia 11 de març de 2021 i en taulell d’Anuncis, sense que contra el mateix
s’hagi formulat cap mena de reclamació o al·legació.

Fonaments de dret
Articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament municipal de règim intern d’ús i funcionament de
la pista de l’Skatepark.
SEGON. Ordenar la publicació del text íntegre del Reglament aprovat en el Butlletí oficial de la
Província, i anunci en el Diari Oficial de la Generalitat fent referència a la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva entrada en vigor.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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5. ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS DE LES INSTAL·LACIONS DEL
“PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL”
El Sr. Alcalde, com tots vostès sabem es va convocar el concurs per licitar la concessió un cop
finalitzada la concessió actual després de deu anys, un vegada finalitzat el termini per
presentar ofertes, que se’n han presentat tres, s’han obert els sobres digitals i l’empresa que ha
guanyat el concurs ha estat l’empresa Gran Salut, paso la paraula a la regidora d’esports i els
podrà donar més detalls, la regidora d’esports.
La Sra. Panisello, regidora d’esports, tal com ha dit l’Alcalde s’han presentat tres ofertes, en
dos sobres en els que s’inclouen la valoració objectiva, que fa referència al cànon anual que
ofereixen els licitadors i la subjectiva, aquest última consta de sis apartats, com són la gestió d’
instal·lacions esportives, les millores, entre d’altres, i la suma de totes les valoracions ha donat
com a guanyador del concurs a la mercantil Gran Salut, SCP, quedant en segon lloc dos joves
del municipi, que també han fet una molt bona oferta, i en tercer lloc l’empresa Jocnet, SL.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, ens consta que el material del pavelló era de l’
antic propietari, tal com ja vaig preguntar, l’Ajuntament ajudarà en alguna cosa a la nova
empresa, econòmicament, amb material, etc.?
La Sra. Panisello, estem debaten l’adjudicació de la concessió, i l’Ajuntament parlarà amb la
nova adjudicatària.
El Sr. Alcalde, aquesta empresa ha presentat una proposta d’inversió, que per descomptat han
d’executar i si veuen que no és suficient ja es posaran en contacte amb nosaltres, però en
aquests moments no tenim cap petició.
El Sr. Martí, agafem les paraules del Sr. Alcalde i esperem que als nous adjudicataris se’ls hi
faci un seguiment, no com s’ha fet fins ara, i si l’Ajuntament els ajuda amb material o
econòmicament que es quedi per al poble. Actualment les màquines no sabem de qui són.
El Sr. Alcalde, si que ho sabem, són del concessionari, si vostè s’ho vol creure o no és qüestió
seva.
El Sr. Martí, vostè ho ha vist per escrit això que diu?
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, quin és el termini de la concessió?
La Sra. Panisello, la concessió és per cinc anys prorrogables cinc anys més.
La Sra. Franch, per la pròrroga es demanaran alguns requisits?, és automàtica?
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El Sr. Alcalde, ha de ser per mutu acord, si les dues parts hi estan d’acord i es compleix amb el
pactat.
La Sra. Panisello, però no és obligatori el termini de cinc o deu anys si no es compleix el que
han presentat o no es fa una bona gestió es pot rescindir la concessió.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, dir que no conec l’empresa adjudicatària
però espero que tingui molta cura de les instal·lacions, que faci un bon servei i a banda crec
que l’Ajuntament té la responsabilitat de fer un seguiment de la concessió i que aquesta es
dugui a terme d’acord amb l’oferta presentada.
El Sr. Alcalde, té raó, és una instal·lació municipal i a tots ens interessa que estigui en bon ús i
imagino que al concessionari també, ja que els seus clients han d’estar satisfets.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, portaveu del grup municipal d’ERC, en la línia del que s’ha dit ens sumem al fet
que el concessionari faci un bon ús de les instal·lacions i que els planers i planeres en puguin
gaudir.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Atenent que el Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 25 de febrer de 2021, aprovà l’
expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la concessió de serveis de les
instal·lacions del “Pavelló poliesportiu municipal”.
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
1. GRANSALUT, SCP.
2. Roger Espuny Farnós i Jordi Bailach Figueres.
3. JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SL.
Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte.

Fonaments de dret
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Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques que han de regit el
procediment per l’adjudicació del contracte concessió de serveis de les instal·lacions
del “Pavelló poliesportiu municipal”.
Informe de valoració de les ofertes.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades per tots els licitadors.
SEGON. Adjudicar la concessió de serveis de les instal·lacions del “Pavelló poliesportiu
municipal” a l’empresa GRANSALUT, SCP, en les següents condicions:

Cànon anual: 1.200,00 €.
Termini de la concessió: 5 anys prorrogables 5 anys més.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.

TERCER. Requerir a la mercantil GRANSALUT, SCP, per tal que en el termini de 10 dies
naturals, a comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti justificant d’
haver constituït la garantia definitiva per import de 1.000,00 €, d’acord amb el que estableix
la clàusula 14 del Plec de Clàusules Econòmiques Administratives.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.

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

6. ATORGAMENT SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS, EDUCATIVES, ESPORTIVES I
SIMILARS PER LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I
DIFUSIÓ DE L'ESPORT, LA CULTURA I LES FESTES
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Espuny regidor de cultura.
El Sr. Espuny, regidor de cultura, com tots vostès saben fa dos anys es van aprovar les bases
per a l’atorgament d’aquestes subvencions amb uns barems que són cinc punts i d’acord amb
aquests punts s’ha fet la valoració de les sol·licituds presentades, tots saben que l’any 2020 ha
estat un any COVID i que les entitats no han pogut dur a terme les activitats que habitualment
venien fent, no obstant, l’equip de govern ha considerat que per tal de continuar ajudant a les
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entitats se’ls hi atorgués el mateix import que l’exercici anterior. S’han fet reunions, s’ha parlat
amb les entitats i qualsevol aclariment que necessiten estic a la seva disposició per explicar-los
la valoració efectuada.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, sempre ho hem dit que tothom hauria de ser
membre d’una entitat per a saber tota la feina que fan, ja que, si no fos per elles aquest poble
no seria el que és. Són moltes entitats, algunes participen en actes durant tot l’any, altres
participen en actes puntuals; la forma en que s’atorguen aquestes subvencions ho veiem de
manera positiva, crec que tots els membres del consistori estem d’acord en que tan de bo els hi
poguessin atorgar més diners. Les entitats són un benefici per al poble, però tinc un dubte, l’
Associació Profauna Terres de l’Ebre, m’ha sobtat, se que participen amb la regidora de medi
ambient, suposo que no són entitat del poble, però venen de fora i ajuden al poble o hi ha gent
del poble que en són membres.
El Sr. Espuny, són una secció local.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, només dir que estic d’acord amb la
manera de fer les valoracions i que em sembla correcte que la subvenció sigui la mateixa tot i
que l’any passat no hagin pogut dur a terme activitats.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, em sembla bé que es puguin donar
aquests ajuts a les entitats del poble, l’únic que voldria preguntar al Sr. Espuny és com es
designen els barems, quin són els conceptes que es tenen en compte a l’hora de fer la
valoració?
El Sr. Espuny, l’hi faig cinc cèntims, el primer punt és per l’organització d’activitats; el segon,
per assistència als actes, reunions, inauguracions, etc.; el tercer, per activitats d’innovació,
promoció i foment de l’espectacle; el quart, per activitats de la cooperació de manera
continuada que fomenten la participació ciutadana amb el màxim nombre de beneficiaris; i el
cinquè, altres consideracions, com poden ser aniversaris, celebracions especials, etc.
La Sra. Garcia, així en funció de les activitats que fan se’ls hi aplica un percentatge.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, portaveu del grup municipal d’ERC, ens sembla correcte i només desitjar que
aquest any puguin fer les activitats que l’any passat no es van poder fer.
El Sr. Alcalde, crec que quan se’ls va fer la reunió es va dir a les entitats que aquesta
subvenció l’aprofitin per si han de fer alguna inversió, renovar algun equip,.., que aquest
superàvit el destinin a fer aquestes coses.
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El Sr. Martí, agrair les reunions que es van fer amb les entitats per explicar-los com s’havia de
presentar la documentació per prendre part en la convocatòria.
El Sr. Espuny, si és cert, cada any costa més ja que les subvencions s’han de fiscalitzar i s’ha
de complir amb la Llei de subvencions, però la llàstima és que hi ha algunes entitats que no es
van presentar i això suposa un problema al moment en que necessiten ajuda.

Votació:
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Per unanimitat.

Fets
Vistes les sol·licituds presentades per diferents entitats culturals i esportives municipals, en les
que es demana subvenció d'acord amb les Bases Específiques reguladores per a la concessió
de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives i similars per a la realització de
programes i activitats de promoció i difusió de l’esport, la cultura i les festes populars i
tradicionals, publicades al BOPT número CVE 2021-01296 de data 22 de febrer de 2021.
S'ha comprovat que els beneficiaris no són deutors de l'Ajuntament de Santa Bàrbara.

Fonaments de dret
· Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
· Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general
de subvencions

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’indiquen a continuació la subvenció que es detalla en
cada cas, amb càrrec a les partides 334*4800000 i 341*4800001 del pressupost:
Beneficiari: Associació de Mares i Pares de l’Escola Jaume Balmes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 2.282,85 €
Beneficiari: Associació de Mares i Pares de l’Institut les Planes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 547,88 €
Beneficiari: Associació de Jubilats i Pensionistes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 2.237,19 €
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Beneficiari: Associació de Dones Planeres
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 2.648,11 €
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Beneficiari: Associació Profauna Terres de l’Ebre
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 639,20 €
Beneficiari: Banda de Música Unió Musical Jaume Balmes
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 730,51 €
Beneficiari: Club de Futbol Santa Bàrbara
Concepte: Activitats esportives anuals, 2021
Import concedit: 15.145,88 €
Beneficiari: Club Esportiu la Plana Femení
Concepte: Activitats esportives anuals, 2021
Import concedit: 456,57 €
Beneficiari: Club Tennis Taula
Concepte: Activitats esportives anuals, 2021
Import concedit: 547,88 €
Beneficiari: Club Twirling Santa Bàrbara
Concepte: Activitats esportives anuals, 2021
Import concedit: 2.556,79 €
Beneficiari: Club Unió Ciclista Santa Bàrbara
Concepte: Activitats esportives anuals, 2021
Import concedit: 1.506,68 €
Beneficiari: Coral Santa Bàrbara
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 273,94 €
Beneficiari: Grup Teatral Planer
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 639,20 €
Beneficiari: Penya Amics dels Cavalls
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 1.734,97 €
Beneficiari: Penya Taurina Planers pels Bous
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 1.004,45 €
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Beneficiari: SB Músics
Concepte: Activitats culturals anuals, 2021
Import concedit: 456,57 €
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Beneficiari: Societat de Caçadors Sant Gregori
Concepte: Activitats esportives anuals, 2021
Import concedit: 547,88 €
SEGON. Donar trasllat del present acord als beneficiaris amb el ben entès que la subvenció s’
entén acceptada si no manifesten el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la notificació.
TERCER. Ordenar la remissió de la informació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

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 DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT D'ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS ALS SECTORS DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ DEL MUNICIPI DE
SANTA BÀRBARA AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERALDA PER LA COVID-19'
El Sr. Alcalde, com recordaran l’any passat vam treure una primera línia d’ajuts, i que
malauradament quasi la meitat de la dotació pressupostària es va quedar sense repartir perquè
no s’hi van presentar tants comerços i autònoms com preveiem, ja vam dir que al 2021 trauríem
una segona línia i aquesta vegada ja teníem l’experiència, i tot ha anat molt més ràpid, així que
ja tenim les bases preparades i esperem poder completar tots els tràmits el més ràpid possible
per a que aquests ajuts arribin als afectats. Passaria la paraula al regidor de promoció
econòmica que ha estat més al damunt del tema per a que els hi expliqui.
El Sr. Crespo, regidor de promoció econòmica, com molt bé ha dit el Sr. Alcalde ara tenim més
experiència ha constat menys l’elaboració de les bases, l’import de la partida pressupostària s’
ha augmentat i és de 22.000,00 euros, esperem que es presentin més sol·licituds ja que el
primer cop, es va quedar el 50% de l’import per repartir, és una llàstima i els possibles
beneficiaris no l’ha van demanar, a tots els que si que ho van fer se’ls hi va atorgar, no es va
denegar a ningú, i aquesta vegada esperem poder adjudicar tot l’import pressupostat. En
aquestes bases s’ha tingut en compte que el sector de la restauració és el que ha estat més
castigat més que la resta de teixit comercial, per això s’ha decidit que un 60% de la partida
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pressupostària sigui per a restauració, amb un límit de 1.000 euros per sol·licitud i el 40%
restant per al comerç, amb un límit de 500 euros per sol·licitud, tenint en compte que es poden
demanar totes dues línies.
Sabem que no és el que necessiten els restauradors i comerciants del poble, però és una ajuda.
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, una pregunta per al Sr. Crespo, en la primera
convocatòria vostè ha dit que el 50% no es van poder repartir i per tant van passar al romanent,
així ara aquests 10.000 euros no estan inclosos?: Han pensat en que pot haver-hi comerços o
restauradors que no estiguin al dia en els pagaments, llavors en lloc de fer una ajuda directa no
es podria fer per exemple baixant els rebuts d’escombraries?, ho han pensat?
El Sr. Crespo, la baixada del rebut d’escombraries ja es va fer, el rebut d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires, al sector de la restauració, igual que l’any passat tampoc se’ls
cobrarà, i fins hi tot els hem permès ocupar més lloc; però respecte del tema que tinguin deutes
pendents, amb hisenda, amb la seguretat social, o amb l’Ajuntament, no ens ho podem saltar,
està regulat a la Llei de subvencions.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, em sembla bé que es facin aquests tipus
d‘ajudes, però relacionat en alguns comerços perquè no tots estan situats al carrer Major, han
pensat en eliminar barreres arquitectòniques?, per facilitar l’aparcament dels cotxes, no l’
estacionament, per a les persones que van a comprar, parlo dels pilons del carrer Major perquè
també és una manera d’ajudar al comerç, no ho han pensat?, és una vella reivindicació.
El Sr. Crespo, si, jo també ho vaig reivindicar quan estava a l’oposició, ho estem valorant a
veure quina seria la millor solució, ja tenim un pàrquing on estaven les cases Vallés, de fet els
14 llocs d’aparcament han anat molt bé, han ajudat a facilitar l’accés al comerç del carrer Major,
el carrer és estret i és cert que on s’aparca en bateria és un desastre, els cotxes una mica més
llargs surt tot el cul i dificulten la circulació, des d’on comença la zona peatonal a partir del
carrer sant Rafael el carrer Major s’estreteix i si eliminem els pilons, com vostè em demana,
què faran els cotxes aparcaran fins la paret i els vianants no podran passar i hauran d’anar per
la calçada amb el perill que això comporta.
La Sra. Franch, però mirar com regular-ho si, que no es pugui aparcar a les dos bandes, mirar
com guanyar més llocs d’aparcament, no ho aconseguirem que la gent aparqui a 500 metres
del lloc on va a comprar
El Sr. Crespo, les voreres han de complir una normativa hi han de tenir una mida determinada,
crec que ens estem anant del tema, és un tema per tractar-lo en profunditat ens podem seure
un dia i parlar-ho, buscar una solució.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, veig que en aquesta ocasió han
augmentat l’import de l’ajut amb això es podran pagar el rebut d’autònom, totes les mesures
ara per ara són insuficients, ja que tal com està la situació fa falta aquest ajut i molts més. Vull
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fer un incís, a l’equip de govern els voldria demanar que abans de passar a debatre i a votar,
com a mínim les bases en les passen amb antelació per saber què votem, jo el que he fet ha
estat demanar-les a secretaria;
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Secretària.
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La Sra. Secretària, quan es convoca un Ple o una Junta de Govern, es posa a disposició de
tots els regidors tot l’expedient a secretaria, precisament es convoquen en 48 hores d’antelació
per aquest motiu per a que es pugui passar a recollir tota la documentació o a consultar-la per
a que vostè es puguin preparar el Ple.
El Sr. Alcalde, en aquest cas més de 48 hores es va convocar amb tres dies d’antelació.
Tornant al tema el nostre grup està molt satisfet que s’hagi pogut fer aquesta convocatòria d’
ajuts, reiterar que la intenció de l’equip de govern és intentar fer els pagaments el més aviat
possible.

Votació:
Per unanimitat.

Fets
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació de les bases reguladores del procediment d’
atorgament de les subvencions als sectors del comerç i la restauració del municipi de Santa
Bàrbara afectat per la situació del COVID-19.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.

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

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores del procediment d’atorgament de les
subvencions als sectors del comerç i la restauració del municipi de Santa Bàrbara afectat per la
situació del COVID-19.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini d’un mes, als efectes
de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el Butlletí
Oficial de la Província i a l’e-Tauler de la Corporació, cas que no se’n presentin esdevindran
definitivament aprovades.
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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

INTERVENCIÓ
8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2020 I ELS SEUS INFORMES
Es donen per assabentats
“DECRET
Aprovació de la liquidació del pressupost de 2020
Fets
1. La Unitat gestora ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient d’aprovació de la
liquidació de l’exercici 2020.
2. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com encarregar a la
intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris i l’ emissió dels informes
corresponents.
3. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la liquidació del
pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament sostenibles, de les resolucions
adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions formulades per la intervenció i de les
anomalies detectades en matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del
tràmit de fiscalització i dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa
fixa.
4. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
4.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 3.112.196,00
Modificacions de despeses: 768.888,53
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Pressupost definitiu de despeses: 3.881.084,53
Despeses autoritzades: 3.524.734,13
Despeses compromeses: 3.524.734,13
Obligacions reconegudes: 3.325.977,56
Despeses ordenades: 2.933.950,14
Pagaments realitzats: 2.933.950,14
Obligacions pendents de pagament: 392.027,42
2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 297.160,80
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00
Pagaments realitzats: 296.539,12
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 621,68
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 392.649,10
4.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 3.135.060,00
Modificacions d’ingressos: 768.888,53
Pressupost definitiu d’ingressos: 3.903.948,53
Drets reconeguts: 3.176.276,91
Drets anul·lats: 42.565,86
Devolució d’ingressos: 1.477,07
Drets reconeguts nets: 3.132.233,98
Recaptació neta: 2.871.348,26
Drets pendents de cobrament: 260.885,72
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.137.448,55
Baixes: 24.370,14
Recaptació: 161.193,40
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 951.885,01
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1.212.770,73
4.3. Resultat pressupostari ajustat:
DRETS
RECONEGUTS
NETS
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
AJUSTOS
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents 3.060.799,40 2.396.791,15 664.008,25
b. Operacions de capital 71.434,58 929.186,41 -857.751,83
1. Total operacions no financeres
(a+b)
3.132.233,98 3.325.977,56 -193.743,58
c. Actius financers 0,00 0,00 0,00
d. Passius financers 0,00 0,00 0,00
2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 0,00 0,00
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I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I=1+2)
3.132.233,98 3.325.977,56 -193.743,58
AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a
despeses grals.
406.515,98
4. Desviacions de finançament
negatiu de l'exercici
197.243,97
5. Desviacions de finançament
positiu de l'exercici
51.494,60
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 552.265,35
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT (I+II)
358.521,77
4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
COMPONENTS IMPORTS ANY 2020 IMPORTS ANY ANTERIOR
2019
1. (+) Fons líquids 808.972,04 987.835,15
2. (+) Drets pendents de cobrament 1.220.146,63 1.148.493,67
(+) del pressupost corrent 260.885,72 217.365,48
(+) de pressupostos tancats 951.885,01 920.083,07
(+) d'operacions no pressupostàries 7.375,90 11.045,12
3. (-) Obligacions pendents de pagament 507.518,61 396.615,06
(+) del pressupost corrent 392.027,42 297.011,72
(+) de pressupostos tancats 621,68 149,08
(+) d'operacions no pressupostàries 114.869,51 99.454,26
4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00 0,00
(-) cobraments efectuats pendents
d'aplicació definitiva
0,00 0,00
(+) pagaments efectuats pendents
d'aplicació definitiva
0,00 0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 1.521.600,06 1.739.713,76
II. Saldos de cobrament dubtós 831.690,14 773.511,03
III. Excés de finançament afectat 3.640,33 1.372,46
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II III)
686.269,59 964.830,27
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 i els creditors per
devolucions d'ingressos (compte 418) són de 812,18. Per la qual cosa, el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 685.457,41.
4.5. Estalvi net
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2020
+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets reconegut nets 3.060.799,40
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital (art 35 "Contribucions
especials", concepte 396 "Ingressos per actuacions d'urbanització, concepte 397
"Aprofitaments urbanístics" i altres)
0,00
- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Obligacions reconegudes netes 2.395.568,44
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4) 41.459,84
- Anualitat teòrica 0,00
ESTALVI NET 706.690,80
4.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdits és de 555.106,97€. D’aquest romanents en cal incorporar al
pressupost de l’exercici següent de forma obligatòria o voluntària:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb
recursos afectats, amb el següent detall:
Partida Descripció Import €
231-2269906 Activitats de serveis socials 3.640,33
- Incorporació voluntària:
Partida Descripció Import €
150-2130000 Reparació de mobiliari i estris 596,59
323-2120004 Manteniment de l'escola 1.242,30
920-2120000 Reparació d'edificis ajuntament 1.333,95
920-2210400 Vestuari 2.665,56
4312-2120010 Manteniment Mercat municipal 150,63
3321-6230008 Instal·lació renovació d'aire Biblioteca 4.354,02
337-6320010 Millores llar de jubilats 57.692,92
4311-6220008 Nau polivalent festes i fires 47.874,26
920-6320007 Remodelació edifici Ajuntament 78.577,13
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran si existeixen recursos suficients.
4.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté,
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses,
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i
la pressupostària.
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 267.029,67 d'acord amb el
detall següent:
Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers 3.132.233,98
Despeses no financeres 3.325.977,56
Dèficit no financer -193.743,58
Ajustos d'ingressos
Recaptació -85.987,68
PTE 12.379,24
Interessos 0,00
Altres 322,35
Ajustos de despeses
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Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 3.058.947,89
Despeses ajustades 3.325.977,56
Necessitat de finançament -267.029,67
4.8. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2019 amb aquell que es
desprèn de la liquidació del 2020.
A continuació es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost
compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la
Regla de la despesa amb un marge de 368.243,37€ i una variació de la despesa computable
en relació a l’exercici anterior de 11,45%, d’acord amb el detall següent:
Concepte Liquidació
exercici 2019
Liquidació
exercici 2020
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 3.459.454,65 3.325.977,56
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 0,00 0,00
-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00
+/-Execució d'avals. 0,00
+Aportacions de capital. 0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 0,00
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions
público privades.
0,00
+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00
+/-Arrendament financer. 0,00
+Préstecs 0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres
Administracions Públiques
0,00
Altres 0,00
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 3.459.454,65
3.325.977,56
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens
que integren la Corporació Local
0,00
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea o d'altres Administracions públiques
242.378,23 477.144,51
Unió Europea 0,00 0,00
Estat 0,00 0,00
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Comunitat Autònoma 56.583,58 137.903,20
Diputacions 78.393,01 322.918,92
Altres Administracions Públiques 107.401,64 16.322,39
- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 0,00
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,000
Despesa computable incrementada per la taxa de referència 3.217.076,42
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació
(3)
0,00
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació
(3)
0,00
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 3.217.076,42
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5) 2.848.833,05
Marge de compliment 368.243,37
% Variació de la despesa computable (5-1/1) -11,45 %
4.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
4.9.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’
administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és de 0,00% donat que l’entitat no té deute.
4.9.2. Període mig de pagament
El PMP anual és de 7,81 dies.
4.10. Informe sobre l’estat de les inversions financerament sostenibles
No s’han executat inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del
superàvit de l’exercici anterior.
4.11. Informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les
objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’
ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització
No hi ha resolucions adoptades per la presidència de l’entitat local contràries a objeccions.
No hi ha anomalies detectades en matèria d’ingressos.
No hi ha omissió de la fiscalització.
4.12. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de
caixa fixa
No hi ha comptes justificatius dels pagaments a justificar ni bestretes de caixa fixa.
Fonaments de dret
1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 500/1990, de 20 d’
abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de
la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
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Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària:
els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació
neta.
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici,
els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà
el compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit pressupostari, i
disposa que en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions locals
compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de les Hisendes
locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha liquidat l’exercici anterior
amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu i el
seu període mig de pagament no supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit
un cop deduïdes, si escau, les despeses pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions
financerament sostenibles amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’
exercici següent, sempre que així s’habiliti per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei
de Pressupostos generals de l’Estat.
8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l’impacte econòmic i social del COVID-19,
disposa que el superàvit pressupostari de les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb
allò establert a la DA 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament del 2020,
sempre que no superi l’import que determini el Ministeri, es podrà destinar exclusivament a:
finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció social”,
sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD 8/2020
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’
àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix que l’import màxim que podrà
destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com a màxim, l’equivalent al 20% del saldo
positiu que quedi una vegada deduït al superàvit l’import de les despeses pendents d’aplicar al
pressupost, l’import derivat de l’aplicació de l’article 12.5 de la LOEPSF i l’import pendent d’
executar de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit
del 2018.
10. L’article 6 del RD 20/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i
en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats locals podran destinar
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al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any 2019 que resulti de l’aplicació de
les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a de la LOEPSF per a finançar despeses d’
inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s’
acrediti que no existeixen vehicles ZERO que compleixin amb les necessitats mínimes de
servei, en aquest cas, podran substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures
de recàrrega per a l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics
de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil,
prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: que les
entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de
tresoreria positiu, una vegada descomptat l’anualitat de les mesures especials de finançament,
que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2020.
12. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2
/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans
del 31 de març de l’any següent a l’ exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de
remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials,
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i
del límit del deute.
13. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
14. La disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals estableix que anualment,
conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple de l’entitat local i es
publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris establerts a la memòria econòmica
de la inversió així com del seu grau d’execució. 15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern, estableix que,
constitueix infracció molt greu en matèria de gestió pressupostària:
La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del pla de
reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació previstes en
la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués
formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta d'inclusió de noves
mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri d'acord amb l'article 24.3 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de reequilibri,
segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels Diputats l’
apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa suposa una situació d’
emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article 135.4 de la Constitució
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Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest acord queda suspès l’Acord del
Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els objectius d’estabilitat pressupostària i
deute públic.
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació de l’Acord
del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020.
18. La DA 108a de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, General de pressupostos de l’estat de
2021 disposa que Si l'entitat local liquida l'exercici 2020 amb estalvi net negatiu o endeutament
superior al 75% dels seus ingressos corrents liquidats ajustats en l'exercici immediat anterior,
l'entitat local, mitjançant acord del seu Ple, ha d'aprovar un pla de sanejament financer o de
reducció de deute per corregir, en un termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi net o el
volum d'endeutament, respectivament.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.
Segon. La liquidació del pressupost de l’entitat local incompleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa el Ple de la corporació hauria d’aprovar un Pla Econòmic
Financer. No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària
i deute públic per al període 2020-2021 ratificats per l’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’
octubre de 2020,no resulten d’aplicació les mesures correctives que estableix la LOEPSF i no s’
haurà d’elaborar un pla econòmic financer.
Tercer. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació, així com dels informes que conté
aquest l’expedient, en la primera sessió que se celebri.
Quart. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
L'Alcalde,
Antonio Ollés Molías”
9. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DEL PLA DE
DISPOSICIÓ DE FONS
Es donen per assabentats.
“DECRET
Aprovació Pla de Disposició de Fons
Fets
L’article 187 del RD 2/2004, de 5 de març estableix que les ordres de pagament l’hauran d’
acomodar al pla de disposició de fons de la tresoreria que estableixi pel president de la
Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal i de les
obligacions contretes en exercicis anteriors.
El Pla de Disposició de Fons és un instrument necessari per a la gestió de la tresoreria i
constitueix una eina eficaç per regular la liquiditat del sistema financer local.
Té per objecte aconseguir una distribució temporal adequada dels pagaments d'acord amb les
disponibilitats d'efectiu previstes, la qual cosa permet efectuar una estimació correcta de les
necessitats d'endeutament i una utilització més òptima i racional dels recursos de l'entitat
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Constitueix en si mateix una norma d'actuació sobre l'execució dels pagaments amb efectes
jurídics sobre els procediments de pagament de les obligacions econòmiques de l'entitat local
així com l'expressió normativa dels criteris per a l'ordenació del pagament, pel que fa als límits
de prioritat assenyalats en l'article 187 Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en altres normes
d'aplicació.
La Tresoreria ha emès informe en relació a la prelació de pagaments que conté la proposta de
Pla de disposició.
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Fonaments de dret

1. L’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i els articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20
d’abril pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en matèria
pressupostària, disposen que l’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodarse al Pla de disposició de fons de la tresoreria que s’estableixi pel president de la
Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses de personal i de
les obligacions contretes en exercicis anteriors.

2. L’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que el pagament dels interessos i el capital
del deute públic de les administracions públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de
qualsevol altra despesa.

En conseqüència, RESOLC:
Aprovar el pla de disposició de fons de l’ajuntament d’acord amb el següent ordre de pagament:
1- Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers i a l’amortització
de capital dels préstecs vigents amb entitats de crèdit, es faran efectius als venciments
establerts en els quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a les
devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti amb entitats financeres.
2- Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes a què
corresponguin.
3- Despeses contretes en exercicis anteriors. Per als següents pagaments es pot establir l’
ordre que l’Alcaldia decideixi.
- Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per domiciliació bancària.
- Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre el valor afegit.
- Liquidacions tributàries de qualsevol administració (cànon de l’aigua...).
- Pagaments en compliment de sentències.
- Devolució d’ingressos indeguts.
- Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com a caràcter
general totes les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen documentades
mitjançant factura dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es satisfaran
per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la data d’entrada de la
factura en el registre de factures, tenint preferència les factures més antigues.
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- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà en compte la
data presentació de la documentació justificativa per part dels beneficiaris al registre general de
l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga
als venciments de les factures de proveïdors.
4- La resta de pagaments.
Es preveu que el Pla de Disposició de Fons tingui vigència indefinida, es considerarà
d'aplicació en els exercicis següents mentre que no es procedeixi a l'aprovació d'un nou, i en
conseqüència, amb caràcter general, la quantia dels pagaments ordenats s'ajustarà al que es
disposa en aquest Pla de Disposició de Fons.
L'Alcalde,
Antonio Ollés Molías”

10. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE
L'EXERCICI 2020.
Es donen per assabentats

Fets
Per part de l’Àrea de Tresoreria s’ha emès l’informe on es conclou:
Primer.- Que dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de l’exercici 2020, s'obtenen
les següents dades:
Dintre del període legal
Període mig
pagament
(PMP)(dies)

Número de
pagaments

Despeses en Béns Corrents i Serveis

14

428

20- Arrendaments i Cànons

-6

6

14

22- Material, Subministraments i Altres

Import total

Fora del període legal
Número de
pagaments

Import
total

231.694,59

16

394,85

876,63

0

0,00

150

121.136,37

1

56,31

15

270

105.731,36

15

338,54

23- Indemnització per raó del servei

0

0

0,00

0

0,00

24- Despesa de publicacions

2

2

3.950,23

0

0,00

26- Treballs realitzats per institucions s.
a. de lucre

0

0

0,00

0

0,00

Inversions reals

14

26

201.754,27

1

451,55

20

7

17.651,22

0

0,00

21Reparació,
conservació

Manteniment

Altres Pagaments realitzats
operacions comercials

i

per
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Pagaments
realitzats
d'aplicar a pressupost

pendents

0

0

TOTAL

14

461

0,00

0

0,00

451.100,08

17

846,40

Segon.- Que de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre de l’exercici 2020, s’
obtenen les següents dades:
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Dintre del període legal
a final del trimestre
Període
mig del
pendent
Número
de
d'operacions
pagament
(PMPP)
(dies)
Despeses
en
Béns Corrents i
Serveis

10

100

20- Arrendaments
i Cànons

0

21Reparació,
Manteniment
i
conservació

Import
total

Fora del període
legal a final del
trimestre

Número
Import
d'operacions total

106.337,17

5

297,83

1

12,71

0

0,00

10

41

59.240,68

3

132,50

22Material,
Subministraments
i Altres

10

58

47.083,78

2

165,33

23- Indemnització
per raó del servei

0

0

0,00

0

0,00

24- Despesa de
publicacions

0

0

0,00

0

0,00

26Treballs
realitzats
per
institucions s.a.
de lucre

0

0

0,00

0

0,00

Inversions reals

3

10

237.035,24

0

0,00

Altres Pagaments
realitzats
per
operacions
comercials

0

4

10.074,35

0

0,00

Pagaments
realitzats
pendents
d'aplicar
pressupost

0

0

0,00

0

0,00

5

114

353.446,76

5

297,83

a

TOTAL

Tercer.- Que dels interessos de demora pagats al final del quart trimestre de l’exercici 2020, s’
obtenen les següents dades:
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Número de
pagaments

Import total
interessos

Despeses en Béns Corrents i Serveis

0

0,00

Inversions reals

0

0,00

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials

0

0,00

Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost

0

0,00

0

0,00
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TOTAL

Quart- Trametre al Ministeri d’Hisenda la informació sobre la morositat del final del quart
trimestre de l’exercici 2020.
Cinquè- Donar compte d’aquest informe al Ple de l’ajuntament.

Fonaments de dret
D’acord amb l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29
de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, els tresorers, o en el seu defecte, Interventors de les corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta
Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el
número i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Donar compte al Ple als efectes establerts en la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

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

11. DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM DEL CONTROL INTERN DE L'EXERCICI 2020
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, al moment en que vostè ha dit que des d’intervenció estan molt tranquils, llavors
penso que nosaltres també hi podem estar, tot el que ens ha dit és positiu, des del punt de vista
econòmic l’Ajuntament de Santa Bàrbara sempre ha estat correcte.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 22/06/2021 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 22/06/2021 a les 09:09:19

La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, una pregunta respecte el romanent de
tresoreria, quan el sabrem per a poder-lo incorporar a aquest exercici?
El Sr. Alcalde, espero que en la propera comissió informativa que si puc serà dins el mes de
maig, ja els hi podré dir exactament quin ha estat aquest romanent, l’equip de govern ja té una
llista de coses que ens agradaria incloure, com és el cas de l’adquisició de la màquina d’
escombrar.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, un comentari respecte la màquina d’escombrar, es podria mirar el tema del
renting.
El Sr. Espuny, s’està estudiant a través de la central de compres de l’ACM.
La Sra. Garcia, respecte a les factures que es paguen fora de termini, encara que són poques,
per què es paguen fora de termini?
El Sr. Alcalde, bàsicament per manca de personal, per acumulació de feina, potser si juntament
amb l’interventor hi hagués un altre auxiliar aniríem menys saturats, el nostre desig seria que
tot fos impecable.
La Sra. Franch, una pregunta la despeses que ha comportat dur a terme la consulta popular, on
s’inclourà?
El Sr. Alcalde a la partida de participació ciutadana, era una despeses no prevista quan es va
elaborar el pressupost i ara la regidora de participació ciutadana, la Sra. Estarlich, ha vist
minvada la seva partida en quasi 3.000 euros, i suposo que voldrà que es faci una incorporació
a la partida, però ja es tractarà.

Es donen per assabenats.

Fets
1. El Ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern.
2. S’ha emès per part de l’Àrea d’Intervenció l’informe anual de control intern de l’
exercici 2020 d’acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’
aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local i atenent a la
Resolució de 2 d’abril de 2020, de l’Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la qual
s'estableixen les instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de
l'informe resum.

Fonaments de dret
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Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial Decret
2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del sector públic local.
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Bases d’execució del pressupost
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format de l’
informe resum.
L’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de remetre a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat un informe resum anual on es reflecteixin els resultats del
control intern, tant del control exercit en la modalitat de funció interventora com en la modalitat
de control financer
L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, l’informe resum dels resultats
del control intern.
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció General de l’
Administració de l’estat durant el primer quatrimestre de l’any i contindrà els resultats més
significatius derivats de les actuacions del control financer i la funció interventora realitzades
durant l’exercici anterior.
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format de l’
informe resum.

En conseqüència, S'ACORDA:
Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe resum del control intern de l’exercici 2020 que
figura en aquest expedient.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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MOCIONS
12. MOCIÓ D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA A LA PLATAFORMA
PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL PROMOGUDA
PER LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TORO CON CUERDA
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El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí, regidor no adscrit que ha estat el que ha presentat
aquesta moció.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, voldria demanar que la votació d’aquesta moció
fos nominal.
El Sr. Alcalde, ja m’ho havien demanat per tant així es farà.
El Sr. Martí, és una moció sobre la que hi havia dubtes, me posat en contactat amb diversos
regidors per explicar per activa i per passiva, què volia dir “...defensa de los festejos de
tauromaquia tradicional, ..., de toro con cuerda”, ja que algú podria pensar que és la defensa
dels bous de plaça i no és així, mai presentaria a Santa Bàrbara una moció que defenses els
bous de plaça. Es tracta d’una federació que el que vol és blindar els “festejos” populars, és a
dir, el que es fan aquí, però aquests “festejos” a banda d’aquí també es fan a Navarra, a
València, a Andalusia, a Madrid, al País Basc, i a més llocs. A Terres de l’Ebre tenim l’
Agrupació de Penyes que aglutina a totes les comissions taurines i penyes, a la que la penya
del poble i l’Ajuntament estan associats.
La finalitat és intentar fer força entre tots a nivell d’Espanya, s’estan vivint moments molt
complicats, és una moció que s’ha fet arribar a molts ajuntaments, i l’han aprovat ajuntaments
de diferents colors polítics, com Amposta i Sant Jaume, se suposa que s’aprovarà a tot arreu.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu de grup municipal del PSC, cap comentari hi votaré a favor per
respecte a la tradició.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, és una tradició de les nostres terres i si
es poden millorar les condicions cap problema, endavant.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, parlaré en nom propi com a regidor no com a portaveu del grup municipal d’
ERC, tinc un dubte respecte la paraula “tauromàquia”, i aquest terme aglutina tots els temes
dels bous, és cert que hi ha una associació que defensa els toros de lidia, el qual també és
tradició en altres llocs d’Espanya, i si la moció diu que defensem tradicions, el toro de lidia
també ho és en altres parts del territori espanyol i no veig clar que aquesta moció es desvinculi
del toro de lidia.
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El Sr. Martí, quan diu toro de lidia es refereix als bous de plaça a les “corrides de toros”?. Si
llegeix després de la paraula tauromàquia diu tradicional, vaig enviar-los un dossier i en cap
moment es parla de places de bous, fa referència als espectacles taurins que fem nosaltres a
més, se que vostè particularment sempre ha votat de la mateixa manera però em sobta que el
partit al que vostè representa a l’any 2009 va fer un missatge a les xarxes socials dient que
Esquerra Republicana sempre a favor dels festejos tradicionals dels bous, no veig perquè
buscar pegues quan ja l’hi he explicat que no té res a veure amb els toros de lidia.
El Sr. Crespo, només expresso la meva opinió personal com a regidor, i en la moció no veig
que s’especifiqui que es desvinculin del toro de lidia i demanaria que en el text de la moció s’
inclogués que no es defensa el toro de lidia, millor dit “las corridas de toros”, ja que com he dit
en altres indrets del territori nacional és tradicional aquest acte.
La Sra. Franch, una qüestió a Catalunya “las corridas de toros” també, fins fa poc, també eren
tradició, m’ha sobtat com ho ha dit ja que no fa tants anys que a Catalunya no es fan “corridas
de toros”, i hi ha gent que encara voldrien que se’n fessin, en això vull dir que no és una cosa
aliena a Catalunya.
El Sr. Crespo, però ja no ho són, ja expresso el meu punt de vista i en cap moment he dit el
que vostè està dient, només he dit que m’agradaria que dintre de la moció quedés clar que la
“corrida de toros” no està dintre d’aquesta plataforma, perquè la tauromàquia és: “el arte de
lidiar toros tanto a pie como a caballo” definició de la RAE, si la definició de tauromàquia és
aquesta i defensem la tauromàquia, defensem això, m’agradaria que es pogués posar que no
defensem aquest tipus de tauromàquia, simplement demano això. Crec que estic en el meu
dret i és respectable demanar-ho.
El Sr. Alcalde, els quatre membres del grup municipal de Junts per Santa Bàrbara, votarem que
si però en la línia del que comentava el regidor Sr. Crespo, voldríem deixar clar que el nostre
vot favorable és sempre condicionat a que, aquesta plataforma que defensa los festejos de
tauromàquia tradicional, no té cap relació amb el toro de lidia, confiem en la paraula del que
ens acaba de dir el regidor Sr. Martí, vaig parlar amb el President de les penyes taurines de les
Terres de l’Ebre, Sr. Santi Albiol, em va assegurar per activa i per passiva que aquesta
plataforma no té cap objectiu en defensar el toro de lidia al qual es dona mort a la plaça i per
tant, confiarem amb ells. Nosaltres l’últim que voldríem és que l’Ajuntament de Santa Bàrbara
aparegués com a favorable al toro de lidia al qual es dona mort a l’animal.
El Sr. Martí, si no volen creure en la meva paraula creguin amb la del President de les penyes,
la reunió es va fer a Pamplona, no hi va anar ningú de bou de plaça perquè la plataforma
només fa referència a la defensa de festejos populars.
La Sra. Estarlich, regidora d’ERC, només dir que confio en la seva paraula i si la plataforma
defensa les tradicions de les nostres terres endavant.

Votació nominal a petició dels membres del Consistori:
Per majoria absoluta amb els vots següents:
Sra. M.Ángeles Bayerri Muria, regidora no adscrit, A FAVOR
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Sr. Joaquim Martí Llombart, regidor no adscrit, A FAVOR
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, EN CONTRA
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, A FAVOR
Sr. Agustín Espuny Fluixà, regidor de JUNTS, A FAVOR
Sr. Antonio Ollés Molías, Alcalde-President, A FAVOR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de la Federación Española de Toro con Cuerda junt amb diferents associacions taurines
han creat la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA
TRADICIONAL. A hores d'ara, moltes associacions i ajuntaments de tota la geografia
espanyola s'han adherit o es van a adherir a aquesta plataforma, i l'Ajuntament de SANTA
BÀRBARA no podia ser menys.
Aquesta unió es fa per reivindicar la importància de les celebracions de Tauromàquia
tradicional, festes regulades i que treballen amb serietat per conservar-les i millorar-les.
Aquestes festes són exemple de cultura popular i la paraula que conté tota l'essència de la
festa és tradició, un llegat rebut dels nostres avantpassats, mimat i conservat des de temps
immemorials.
Fins a la data hem gaudit no sense esforç dels festejos taurins dels nostres municipis, i malgrat
els que es posicionen en contra. El treball incessant d'aquells que volen el final de les nostres
tradicions ha entorpit moltes vegades l'organització de festes en tota la geografia espanyola, i
davant d'aquestes situacions tots els organitzadors hem estat callats, assumint cada extra de
treball, cada insult ... i per tant ha arribat el moment de defensar-lo. Ara hem de fer un pas més
i no podem permetre més abusos, i per tant cal exigir que es respecti la nostra cultura, la nostra
llibertat i per suposat la igualtat de tracte amb totes les activitats culturals.
Des de la Plataforma es proposa la UNIÓ de tots els festejos taurins tradicionals en una entitat
que serveixi de referència davant les administracions i el sector professional del bou, i que sigui
l'interlocutor autoritzat per defensar els nostres drets i interessos.
Per començar amb aquest treball es va a preparar un llistat de localitats que vulguin donar un
pas aL front i formar part d'aquesta plataforma, i l'Ajuntament de SANTA BÀRBARA ha d'estar.
L'adhesió a la plataforma és la millor manera de demostrar la força que tenen aquest tipus de
festejos taurins tradicionals, aquestes celebracions sempre han demostrat ser un exemple
perfecte de la importància que suposen en l'àmbit social, turístic i econòmic, i la capacitat d'unir
al poble al voltant del seu senyal d'identitat més arrelada. Aspectes que sempre succeeixen en
tots els llocs on el bou és recolzat i no injuriat i atacat sense sentit.
L'adhesió a la plataforma suposarà fer aquest pas com més aviat millor i demostrar que som
milions de persones les que vam triar tauromàquia, i que per tant triem llibertat.
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Aquesta plataforma pretén representar a totes les localitats que facin qualsevol tipus de festa
taurina tradicional, i per això el municipi de SANTA BÀRBARA ha d'estar, ja que des de la més
coneguda com pugui ser Pamplona fins el llogaret més petit hi seran, i ela qual tots tindrem la
mateixa importància i amb la mateixa capacitat de participar.
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Hem de començar a defensar i exigir els nostres drets, el lloc que ens correspon com a
ciutadans, com aficionats i per descomptat com a organitzadors de les nostres festes taurines
tradicionals.
Amb la plataforma podrem treballar perquè de nou aquest tipus de celebracions ens ajudin a
reactivar l'economia local, a recuperar la cohesió social que comporten les nostres festes,
reactivar el turisme i l'hostaleria, i per descomptat ajudar de la millor manera que podem als
nostres ramaders, i el més important, seguir mantingut vives les nostres tradicions. En aquest
moment hem de seguir lluitant per la defensa de les nostres festes en la llibertat, la igualtat i el
dret de triar la nostra cultura. El respecte al costum i la tradició. No podem exigir respecte si no
ens respectem nosaltres mateixos.
I és per aquests i per molts més motius l'Ajuntament de SANTA BÀRBARA ha d'estar a la
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL
Per tot l'exposat anteriorment i fidel a seguir mantenint i defensant les nostres tradicions a
SANTA BÀRBARA, al Ple de la Corporació es presenta la següent:
PROPOSTA D'ACORD
1.- L'Ajuntament de SANTA BÀRBARA s'adhereix a la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE
LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL
2.- Nomenar la Sra. Regidora de Festes representant de l'Ajuntament de SANTA BÀRBARA
perquè representi l'Ajuntament en aquesta Plataforma.
3.- Traslladar l'acord a la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE
TAUROMAQUIA TRADICIONAL, a l'AGRUPACIÓ DE PENYES I COMISSIONS TAURINES DE
LES TERRES DE L'EBRE i a la PENYA TAURINA PLANERS PELS BOUS DE SANTA
BÀRBARA.
13. MOCIÓ QUE PRESENTA MAP PER A LA CREACIÓ DEL REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, que ha
estat el que ha presentat aquesta moció.
La Sra. Garcia, amb la lectura dels acords ha quedat clar, només afegir que hem consultat
diverses poblacions de les Terres de l’Ebre respecte d’aquest tema n’hi ha que el tenen i altres
que no, tenim aquí a títol d’exemple el reglament participatiu del municipi de Tortosa, és molt
extens, si s’acorda fer-lo la Sra. Secretària que és la més experta en temes jurídics ens
orientarà i per part del nostre grup tenen tot el nostre recolzament i ajuda per al que faci falta.
El Sr. Alcalde dona l aparaula al Sr. Martí.
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El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, em sap greu però l’hi he de dir que estem
disgustats, no per la moció que l’aprovarem, sinó per les formes, aquesta moció fa referència a
la consulta per això dona joc a presentar-la i el nostre grup sempre que s’han fet mocions d’
aquest tipus, com la del CAP, vam preparar la moció i l’ha vam passar a tots els grup polítics
del Consistori per veure si algun s’hi volia sumar i presentar-la de forma conjunta; en la moció
respecte la planta de compostatge també es va fer d’aquesta manera, de fet vostès s’hi van
sumar i el PCS també; la moció que acabem de votar ho fam fer igual, quan el Sr. Alcalde
presenta una moció diu “moció presentada per tal grup polític”, no diu qui l’ha fet, amb això què
vull dir, que hem de donar una imatge d’unió en temes que són important com és aquest, per
això l’hi demanaria que quan es presentin temes relacionats amb la planta de compostatge ho
facin arribar a la resta de grups, no per sortir com a que la presentem, sinó per a fer-li arribar el
nostre punt de vista.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, estem a favor de la moció presentada, en
la realització d’aquestes bases hi podrem participar?, s’ha de mirar de fer-ho el més àgil i
econòmic, en el sentit que si fem alguna consulta ens surti el més econòmic possible.
La Sra. Garcia, és el he demanat quan he dit que la Sra. Secretària ens ajudarà, dins el
reglament que potser estandaritzat.
La Sra. Secretària, al moment de convocar una consulta popular s’han d’establir uns barem
econòmics per a les despeses que comporta, com és la compra de material, i el personal que
va participar en l’organització de la consulta, com no sabien quin era el criteri ho vam preguntar
al Departament d’Afers Exteriors de la Generalitat, ja que no teníem bagatge i ens vam donar
uns llindars mínims que són els que es van posar.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora de participació ciutadana, la Sra. Estarlich.
La Sra. Estarlich, estem a favor i l’hi agraeixo l’ajuda per l’elaboració del reglament, ja que tot
ajut és bo per a que el poble de Santa Bàrbara pugui expressar la seva opinió.
El Sr. Alcalde, la moció presentada, penso que no només fa referència a la consulta ja
realitzada, crec que van detectar que havia un buit i que jo l’hi confirmo perquè ens vam trobar
davant una consulta i com s’ha dit no teníem cap experiència prèvia i es va d’haver de treballar
sobre la marxa i anar a buscar solucions i establir els criteris per poder convocar-la, tant de bo
haguéssim tingut un reglament.
La Sra. Garcia, hi ha un apartat en el reglament on diu que la consulta popular es pot regular,
és tracta de regular el procés participatiu al municipi i ampliar a les necessitats del municipi.
El Sr. Alcalde, com han dit els companys el grup de Junts també som favorables a que es
realitzi aquest reglament i de fet la Sra. Estarlich ja ha començat a treballar-hi.
La Sra. Estarlich, si juntament amb la Sra. Secretària hem començat a treballar, a preguntar a
altres municipis
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El Sr. Alcalde, s’ha de fer ben fet i abans de portar-lo a l’aprovació fer una comissió informativa,
per exposar-lo.
La Sra. Garcia, volia fer un aclariment al Sr. Martí, en cap moment el nostre grup ha tingut la
intenció de que ningú s’enfadi, quan presentem mocions són mocions favorables per al poble,
que vostè quan presenta mocions primer ens les comunica em sembla bé.

Votació:
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Per unanimitat.
MOCIO QUE PRESENTA MAP PER A LA CREACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, reconegut per l’Estatut de
Catalunya en l’article 29: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d’
igualtat en el afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants en
els supòsits i en el termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”. Així mateix, en l’article 43, l’
Estatut estableix el compromís dels poders públics envers el foment de la participació: “Els
poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació
de les polítiques públiques i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic,
social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i
autonomia.”
Per la proximitat a la ciutadania i el coneixement de la realitat social del territori, els
ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer efectiva la participació ciutadana, atès que
s’hi pot establir una relació més propera entre els ciutadans i ciutadanes, així com entre
aquests i els poders públics. La implicació de la ciutadania en la vida col·lectiva no s’ha de
limitar a l’elecció cada quatre anys dels seus representants a l’ajuntament, sinó que cal avançar
cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui un major protagonisme dels
ciutadans en la construcció col.lectiva dels pobles i ciutats i en les decisions que els afecten. La
implicació en els afers públics comporta un reforç de la cohesió social i el sentiment de
pertinença a la comunitat.
L’àmbit local ha constituït els darrers anys un marc per assajar i posar en pràctica noves
fórmules participatives, que permeten als ciutadans i ciutadanes implicar-se més directament
en els afers dels pobles i ciutats.
Així el món local ha anat acumulant múltiples experiències i instruments que ordenen els
processos i formes de participació. En són un exemple les agendes 21 locals, els plans d’
actuació municipal, els consells sectorials i els plans participatius que ham engegat molt
municipis.
El Reglament Municipal de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant
dels ciutadans i ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els
assumptes públics locals.
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Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de crear i
consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local, que reforci el dret
constitucional a la participació en els assumptes públics.
Els objectius d’aquest procés són:
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-Establir un compromís públic de l’Ajuntament davant dels ciutadanes sobre la voluntat d’
aprofundiment i el foment de la participació democràtica en els assumptes públics de la nostra
població.
-Vetllar per fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a intervenir en la gestió dels
assumptes públics i facilitar-los en cada cas els mitjans més adients per fer-ho.
-Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes ciutadans i
incrementar el nivell de participació de la ciutadania en la presa de decisions.
-Reforçar el teixit associatiu, ajudar i impulsar les associacions i entitats com a instruments de
participació i organització dels ciutadans i ciutadanes, tant en l’àmbit territorial com en el
sectorial, promovent-ne les activitats i fomentant la intervenció en la definició de les polítiques
públiques.
Amb tot l’exposat, el grup municipal Moviment Alternatiu Planer, proposa al Ple de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara els següents ACORDS:
PRIMER.- La creació del Reglament de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara, que recollirà: els drets de participació dels ciutadans i ciutadanes, l’organització
municipal, els òrgans de participació i el foment de les metodologies participatives.
SEGON.- Que es comuniquin aquests acords a tota la nostra població, pels mitjans més
adients.
PRECS I PREGUNTES
14. INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde abans d’iniciar l’apartat voldria donar resposta als precs i preguntes plantejades
en el Ple passat, que són onze, començaria pel prec de la Sr. Bayerri, respecte una senyal en
la rotonda de Tortosa, estava a la llista de tasques a executar i el regidor de serveis Sr. Espuny
em comenta que ja s’ha fet.
Respecte els/les vuit precs/preguntes del Sr. Martí, dir que respecte l’arbre a la plaça de l’
Alcalde Cid i Cid, jo personalment vaig contestar a la persona interessada dient-li que hores d’
ara no esta previst treure aquest únic arbre que tenim a la plaça, i que aquesta decisió quedava
pendent per quan es faci una actuació integral de reforma de la plaça, que algun dia haurem d’
afrontar, i que de moment continuarem vigilant per minimitzar les possibles molèsties, fent
podes i mantenint la neteja.
A la pregunta de per què l’Avinguda Catalunya, en realitat carrer Corts Catalanes (no Avinguda
Catalunya) estava tallat, dir-li que el tram final d’aquest carrer forma part de la UA-2, i fins que
no es desenvolupi, aquells terrenys són particulars, i és una opció del propietari deixar pas, o
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no; vaig parlar amb uns dels propietaris, i me va dir que fa anys va proposar a la resta de
propietaris si volien desenvolupar la UA, i urbanitzar, però la resta no van mostrar cap interès.
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Respecte les tres peticions següents donaré la paraula al regidor de serveis, ja que ell l’hi
contestarà millor.
El Sr. Espuny, regidor de serveis, en quan a moure el banc que i ha prop del bar de l’Oficina,
falta espai i el que s’ha fet ha estat treure la barrera arquitectònica.
L’arranjament del camí de les Coves, em vaig posar en contacte amb l’Alcalde de la Galera, ja
que és un camí que parteix els dos termes municipals, i les graveres l’han arreglat com fins ara
es venia fent, però cada cop quedem menys graveres i els ve costa amunt.
Referent al camí de Bretó, es troba dins el projecte d’arranjament de camins, no obstant,
aquest només es posarien pegats, només hi ha clots.
En quan a la petició de posar un banc al passeig de les Escoles entre la cooperativa i el bar de l’
Oficina, de moment la brigada té feina més urgent, s’estudiarà.
El Sr. Alcalde, els tres prec següents, com fan referència a salut, els contestarà la regidora de
salut, que són publicar eBandos tots els dies sense casos COVID.
La Sra. Pla, regidora de salut, en quan a publicar eBandos tots els dies sense casos COVID,
crec que no és necessari, ja que la no publicació pressuposa que no n’hi ha hagut cap.
En relació als despreniments de la façana del CAP, es van enviar dos correus al Director mèdic
de l’àrea bàsica d’Amposta, que gestiona el Montsià, un el dia 17 d’abril i l’altre el dia 5 de
maig, estem esperant resposta no obstant, m’han dit que ja ha passat l’aparellador de l’ICS i
que es valorarà donar-li solució. Respecte la seva petició que ho fes la brigada, com saben
vostès l’edifici del CAP, no és municipal i per tant, no podem reparar res, no es pot intervenir en
una propietat d’una altra administració.
Respecte la petició de publicar les analítiques a la revista, en comissió informativa ja els hi vaig
ensenyar i van poder veure quan valors i el complexa que és, és molt extensa per això a la
revista es publiquen els valors que poden interessar a la gent, no obstant això vam acordar
amb l’empresa que dur la gestió, AGBAR, que es farien analítiques més continues del nitrats,
que és el que a vostè i al poble preocupa. Les analítiques que es fan de nitrats són les que
marca el Reial Decret, però a partir del gener es farà analítica de nitrats cada tres mesos i es
publicaran a la revista Magazín, a més l’analítica extensa surt publicada a la web de l’
Ajuntament.
El Sr. Alcalde, els precs de la Sra. Garcia, feien referència a que volia que s’enviessin per
correu electrònica les actes de les Juntes de Govern als membres de l’oposició, ja l’hi dic
que no farem ja que, es poden connectar a l’ACTIO, on trobaran totes les actes tant de Junta
com de Ple, i a més també es publiquen a la pàgina web.
L’altra qüestió que va demanar va ser que es crees una comissió de seguiment del projecte de
planta de compostatge, amb representació dels grups municipals; com això mateix es demana
a la moció presentada i que tractarem com a punt d’urgència no cal contestar-li ara.
Un cop donada resposta als precs i preguntes del Ple passat passaríem a donar la paraula al
Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, com és que aquest Ple ha estat presencial i no
telemàtic?
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El Sr. Alcalde, em fa gràcia la pregunta, perquè en el Ple anterior va preguntar el contrari,
perquè considerem que al municipi fins no fa molt, fins fa dos dies la situació era bastant bona i
donada la insistència en el Ple anterior de fer-los presencials, així s’ha decidit, si no l’hi sembla
bé podem tornar al telemàtic.
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El Sr. Martí, hem fet els Plens de forma presencial quan han hagut més casos de Covid i
telemàtics quan no, és una qüestió d’estadística.
Quin és el període per contestar les peticions que se’ls presenten?
El Sr. Alcalde, va en funció de la dificultat del que es demana i del temps que tenim els
regidors, encara que n’hi hagi de pendents l’important és que cap es quedi al calaix.
El Sr. Martí, a la revista Magazín, del gener, abril i octubre del 2020 i del gener del 2021,
nosaltres que estàvem al grup del Partit Popular posàvem el logo de SBAU, ara en aquesta
revista ens van comentar que no el podíem posar, per què abans si i ara no?
El Sr. Alcalde, vostès van abandonar el grup del PP, el d’SBAU és un nom que vostès es van
posar, que no existeix, ja que es van presentar pel PP.
El Sr. Martí, no m’ha contestat per què sent PP podíem i ara sent regidors no adscrits no?
El Sr. Alcalde, podria ser un fallo per la nostra part d’admetre un logo que no era l’oficial.
E. Sr. Martí, respecte la planta fotovoltaica que ens va comentar a la ràdio i a la comissió
informativa, però a la ràdio va dir textualment: “...,me diuen no fa falta que expliques tantes
coses, però prefereixo explicar-ho i que la gent prengui les seves pròpies opinions...”, veig bé
que ho expliqui, igual que va fer a la comissió informativa del 5 de març de dos projecte, un a
prop del mini-golf i l’altre a la finca de l’advocat.
El Sr. Alcalde, vaig enviar una acta de la comissió i no posa el que vostè està dient.
El Sr. Martí, no vam dir res de posar una al·legació, perquè jo estic a favor de posar una planta
fotovoltaica allí, està apartat de la població, quasi no es veurà. Dels errors s’aprèn i vostè quan
es va presentar aquest projecte, que podia generar controvèrsia ens ho va comunicar als grups
de l’oposició.
En quan a les obres de l’Ajuntament, com estan?
El Sr. Alcalde, van una mica endarrerides haurien d’estar acabades a finals d’abril, el que són
les façanes ja quasi estan però queden tots els tancaments de finestres, ens han dit que durant
les propers setmanes es farà, també ha plogut, aquesta setmana no han treballat, en les obres
ja se sap.
El Sr. Martí, l’hi proposo que faci una comissió informativa, gratuïta, abans del Plens, fa anys
que es feia i crec que estaria bé, per resoldre dubtes.
El Sr. Alcalde, el que vostè proposa no és una comissió informativa, sinó una junta de
portaveus, on prèviament es tracten alguns temes jo fins ara he considerat que no era
necessari.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 22/06/2021 a les 08:41:20 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 22/06/2021 a les 09:09:19

El Sr. Martí, unes qüestions per la regidora d’esports, crec que abans de la licitació del pavelló
hauria d’haver fet una comissió informativa, on poder parla i donar la nostra opinió, ara venen
les jornades esportives, també s’han fet actes pel març Lila, fa un any que no fa cap comissió
informativa. Respecte el tema dels socorristes i monitors de les piscines municipals, com
funcionarà aquesta temporada?
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora d’esports.
La Sra. Panisello, regidora d’esports, en quan a la licitació de la gestió del pavelló s’ha dut a
terme d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, ha estat una licitació pública en la
que tots els interessats s‘hi hagueren pogut presentar. No cal espera a fer comissions
informatives, estem oberts a les seves propostes. A fet referència al març Lila, hem fet petites
activitats, ja que, estem condicionats per les mesures del Procicat. En les jornades esportives
hi estem treballant esperem que es puguin fer més activitats que l’any passat, a la reunió que
farem en les entitats esportives també el convidaré. En relació a les piscines estem en contacte
amb Diputació i mirant que es podrà fer aquest any, esperem que com a mínim el mateix que l’
any passat que vam tenir un gran estiu, vam ser de les primeres de la comarca en obrir.
El Sr. Martí, donar les gràcies al regidor de serveis, per solucionar el tema del banc i dels pilons
del carrer Major. Felicitar-lo per les jornades culturals, perquè si ja és difícil ser regidor encara
ho és més en aquestes circumstàncies al haver-se d’adaptar a les mesures imposades per la
pandèmia.
En un Ple vam dir que volíem fer una aportació econòmica i havien pensat amb esl gronxadors
i em va ensenyar el que tenia projectar fer, durant aquests dies he vist que s’han anat netejant,
pintant, i la veritat és que s’ha millorat. Delmar-li que:
A l’entrada el camp de futbol hi ha dos pilonets que estan trencats, mirar si es poden canviar.
A l’entrada al carrer Freginals, quan es puja pel passeig de les Escoles posar una senyal de
prohibit girar a l’esquerra.
A la plaça de bous, la gent és incívica, a les moreres hi ha uns bancs i està tot brut, demanaria
mirar de posar papereres.
També hem rebut queixes de la velocitat al carrer Mossèn Joan Baptista Sales, per això
demanaria estudiar posar botadors.
La màquina de neteja viària, han comentat que són 120.000 euros, és cert però si compten el
cost de les avaries veuríem que també ens en hem gastat molts, per tant té el nostre suport per
comprar-ne una de nova.
Per últim, dir-li que abans de les jornades culturals hagués hagut de fer una comissió
informativa.
El Sr. Espuny, no he fet cap comissió informativa, no l’ha vaig poder fer abans de les jornades
culturals perquè tres dies abans es van tocar tres actuacions pel tema de la Covid. Tinc previst
fer una comissió quan tingui temes dels que tractar.
El Sr. Martí, unes qüestions per la regidora de salut, ja m’ha contestat el tema dels nitrats, el
tema del CAP em va ensenyar els correus enviats no se perquè tarden tant en contestar, se
que és un tema de l’ICS, que la brigada no pot actuar, però és lamentable per si passa algun
accident.
Desitjar que el temps ens acompanyi per la festivitat de sant Gregori i gaudir dels actes de les
Arrels planers.
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Una pregunta que m’han fet arribar per la regidora d’ensenyament i l’hi transmeto igual que l’he
rebut diu, “la guarderia del poble és privada o pública?”, “ i si és pública perquè no s’aplica el
descompte del 50% per monoparental o família nombrosa?”
La Sra. Estarlich, regidora d’ensenyament, la persona que l’hi ha fet aquesta pregunta que
passi per les oficines de l’Ajuntament i se l’hi explicarà.
El Sr. Martí, vostè em va comentar que es posarien nous contenidors de brossa en algunes
illes on en feien falta, com està el tema?
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La Sra. Estarlich, estan demanats des del dia 27 d’abril.
El Sr. Martí, m’he deixat de fer una proposta al regidor de serveis, i que m’han fet arribar, diu
així: “si l’Ajuntament de Santa Bàrbara podria fer una ruta dels monuments que hi ha al poble,
per exemple el “monolito”, la plaça del general Moragues, la piràmide al monument de la
Independència del poble, el monument de las mans”, jo m’ho miro pel tema de cultura, fer unes
fitxes i treballar-se i tenir-ho documentat.
El Sr. Espuny, regidor de cultura, a la diada de sant Jordi als actes de lectura dels xiquest/tes
de l’escola i de l’institut, vam tenir una conversa amb la Sra. Olga Prats, aquesta senyora tenia
unes dies sobre les façanes de les cases del carrer Major, estem pendents de fer una reunió i
publicar-les a la revista Magazín, és un projecte en el que estem treballant.
El Sr. Martí, per al regidor Sr. Crespo, és un tema que ha sortit a les xares socials, fa referència
a pintar les voreres per a no poder aparcar, qui ho decideix, vostè?, l’equip de govern?, com es
decideix?
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo regidor de governació.
El Sr. Crespo, regidor de governació, el Reglament de circulació diu a quina distància mínima
des de la cantonada es pot aparcar, primer es va demanar a la gent que ho respectes però
com no es feia cas i per evitar haver de sancionar es va decidir pintar les ratlles per senyalitzar
que no es podia aparcar, per facilitar la maniobra d’incorporació dels vehicles al passeig de les
Escoles. També s’ha fet en altres carrers del poble, com al carrer Constitució per facilitar que
els camions del COPATE poguessin passar a fer la recollida.
El Sr. Martí, imagino que es pintaran a més llocs?
El Sr. Crespo, si, però ho estem valorant.
El Sr. Martí, al passeig de les Escoles que es van pintar aquestes ratlles per prohibir estacionar
i així millorar la visibilitat, jo vaig dir que, ja veuríem si eren suficients o no, que s’hauria de
valorar.
Respecte la neteja dels solars, ja s’han enviat requeriment als propietaris per a que els netegin?
El Sr. Crespo, ara s’ha començat, normalment comencen a mitjans de maig de cara sant Joan
per evitar incidents en les fogueres, amb els petards, si que s’han fet petites actuacions com és
el cas d’un solar que hi ha al carrer Victòria que ja se l’hi ha requerit al seu propietari que netegi
i reposi la tanca metàl·lica que esta deteriorada.
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El Sr. Martí, quan vens pel carrer sant Rafael i gires cap al carrer Doctor Cid i Torta hi ha una
jardinera, però els cotxes igualment aparquen i és molt complicat girar, demanaria si es pot fer
algun tipus d’actuació.
Vostè. Sr. Crespo, va dir a la Plana ràdio que la plataforma es feia servir per a altres coses i
voldria saber per què ho va dir, tots sabem que dins la plataforma hi ha gent de tota mena,
només pregunto si hi ha algun dubte de que la plataforma es fa servir per fins partidistes.
El Sr. Crespo, si m’ho pregunta a mi, jo considero que si.
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El Sr. Martí, al carrer Ametller, 100, vostè sap la problemàtica, s’hi ha fet alguna actuació?
El Sr. Crespo, ens hem intentat posar en contacte amb els propietaris, perquè si no hi ha
denúncia no es pot fer res, l’immoble està pendent de ser adjudicat.
El Sr. Martí, el Sr. Alcalde ho sap, la Plataforma i AMEVESABA, han fet arribar una sèrie de
preguntes i dubtes, però voldria fer una aclariment per tot el que s’està comentant; parlo
personalment, crec que s’ha fet dos tipus de campanya, una pel no que l’ha fet la plataforma,
parlo de la consulta, i una altra que ha estat el no anar a votar.
El Sr. Alcalde, això ho diu seriosament, és perquè em sorprèn bastant, no se en qui pensa que
ha fet aquesta campanya, en qui hi ha al seu darrere o és que s’ha fet sola?
El Sr. Martí, jo penso així, vaig a fer-los arribar les preguntes de la plataforma, avui s’ha fet
arribar a la plataforma els arxius digitals, a la Plana ràdio al programa l’Alcalde respon del dia
12 d’abril a la pregunta “com valora que es realitzi aquesta consulta?”, vostè va dir: “perfecte l’
he impulsat jo” ; avui ha sortit un titular que diu: “demanar al poble la opinió per una cosa que
després tu no pots complir és perdre el temps i els diners”, una apreciació en l’auditoria si que
allí vam perdre diners.
El Sr. Alcalde, el tema de l’auditoria veig que no el deixa dormir, vaig a contestar el que vostè
acabada dir, si s’escolta bé l’entrevista vaig dir, estic plenament satisfet de que s’hagi fet
aquesta consulta però és un procés en el qual tots hem aprés coses i jo una de les coses que
he aprés ha estat que per a futures consultes, considero que no és necessari fer-les en
el moment en que tu no tingues poder decisori; parlo per a futures consultes el que està fet
està fet i contents estem d’haver escoltat al poble i haver fet aquest procés, queda clar o no
queda clar?
El Sr. Martí, s’ha posat en contacte amb l’empresa després de la consulta?
El Sr. Alcalde, em sembla que també ho vaig dir en una televisió, vaig enviar un whatsapp a la
representant de l’empresa dient-li el resultat, i em va dir que ja ho sabia perquè ho havia vist
pels mitjans de comunicació.
El Sr. Martí, escrit oficial no se’ls ha enviat cap?
El Sr. Alcalde, no.
El Sr. Martí, saben alguna cosa dels permisos mediambientals?
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El Sr. Alcalde, no, tan bon punt arriben se’ls informarà.
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El Sr. Martí, diumenge van dir que es posarien al costat del no, quines actuacions han dut a
terme?
El Sr. Alcalde, estem treballant en quines vies es poden utilitzar per evitar la implantació de la
planta, ningú ens ha vingut a parlar ni de la plataforma ni d’AMEVESABA, el que si que hem fet
ha estat, com ja vaig dir, enviar el projecte a la plataforma en format digital, amb l’advertiment
de que era per a ús propi i no fer-ne difusió, perquè s’ha de tenir en compte que hi la protecció
de la propietat intel·lectual, que ho consulti però que no se l’hi ocorreguí publicar-ho, perquè si
hi ha una denúncia serà ell el que se’n farà responsable.
El Sr. Martí, vostè va parlar del tema de la frustració d’algú que esperava uns altres resultats.
El Sr. Alcalde, no era aquesta la frustració de la que jo vaig parlar, sinó la de la gent que vota
una cosa i guanya i després resulta que el resultat no es pot aplicar, llavors és normal que es
generi frustració.
El Sr. Martí, per a la plataforma no ha estat una frustració, sinó que ha servit per a veure que
volia el poble, bé els que van votar, perquè no tots els que ho podien fer no van fer, quan hi ha
unes eleccions sempre hi ha un nivell d’abstenció, és cert que es diu s’ha d’anar a votar perquè
si no després no us podreu queixar. La plataforma també creu que ha hagut una sensibilització
a nivell de territori, ja que a les Terres de l’Ebre tenim un problema socioambiental i hem de
veure quin model de territori volem, nosaltres preferim un mar d’oliveres.
El Sr. Alcalde, estem a l’apartat de prec i preguntes i Sr. Martí ens està fent un monòleg, té
algun prec a fer?
El Sr. Martí, és un prec que m’han fet arribar, però si vol que calli callo.
El Sr. Alcalde, només l’hi demano que concreti, pregunti o demani.
El Sr. Martí, l’última pregunta que m’han fet arribar és, algú ha rebut pressions per part de la
plataforma?, i quina classe de pressions?
El Sr. Alcalde, a mi personalment no, és més em dona igual que em pressionin perquè soc
resistent, però no poc contestar per la resta de regidors/eres.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del PSC, hi ha alguns carrers del poble, m’agradaria poder fer una
relació amb noms, que estan en molt mal estat, concretament el carrer sant Ramon cruïlla amb
el Poeta Jaume Antich i Domènech, demanar que quan pugin s’arregli.
El Sr. Alcalde, si s’han soltat les peces de formigó i el regidor de serveis ja ho té en compte,
ens van avisar.
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La Sra. Franch, no se si sabem que el conveni amb les escoles bressol rurals es pensa
modificar, i estan en risc de desaparèixer onze escoles bressol de les Terres de l’Ebre,
respecte la nostra escola ha hagut alguna repercussió?, algun canvi de conveni?, ho aniré
seguint i si aquesta situació no canvia al proper Ple el PSC presentarà una moció en suport a
aquestes escoles bressol.
El Sr. Alcalde, en principi no ens afecta, a més comparteixo la seva preocupació, vaig veure la
notícia de que els pobles petits podrien tenir problemes per a finançar les llar d’infants.
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La Sra. Franch, els hi suposaria fer front al doble de les despeses que fins ara i per als
Ajuntaments petits és molt.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, faré una petita exposició al respecte del
que ha dit el Sr. Crespo en relació al redit polític de la plataforma respecte la planta de
compostatge, de la que formem part els tres grups de l’oposició i em sento al·ludida, per part
del nostre grup quan va començar el tema de la planta de compostatge, dins del nostre grup hi
ha gent a favor i en contra i és lícit, dins el grup vam realitzar una votació i de redit polític el
podem tenir tots els grups. Si hem apostat per una idea és perquè creem en ella, penso que
hem de ser honestos tots els polítics i honrats i definir-nos des del primer moment en qualsevol
tema que afecti al poble, el que no es pot fer, és el que va fer el Sr. Alcalde, és una critica que
sempre l’hi he fet, que en un primer moment no es va definir i ara resulta que es defineix.
El Sr. Alcalde, jo soc el que més clarament m’he definit de tots, el que vaig dir el primer dia s’ha
fet, farem la consulta, s’ha fet, ens posarem al costat de la posició més votada, ens hi hem
posat, no se que em vol dir?
La Sra. Garcia, sembla un si encobert, en un principi no es defineix i ara si, però resulta que el
dia 19 que aproven per Junta de Govern donar permís, vostè allí no es planteja res.
El Sr. Alcalde, parla del 19 de setembre del 2020, no m’ho platejo ni jo, ni els altres tres
membres de la Junta de Govern.
La Sra. Garcia, hem de ser honestos i no dir en funció del resultat em posaré al seu costat, crec
que és una presa de pèl, l’hi dic amb tot el respecte.
El Sr. Alcalde, m’agradaria ser tan intel·ligent i avançat com vostè, que des del segon ú ja sap
que un projecte serà bo o dolent. El que vaig dir va ser que tots els projectes tenen coses
bones i coses dolentes, és innegable, de fet la mateixa plataforma ens diu que aquestes
plantes són bones, però no l’ha volen aquí, jo volia escoltar l’empresa, escoltar els informes
que arribaran, que encara no els tenim, escoltar al poble i amb això et fas una idea.
La Sra. Garcia, si, però si parlem de redit polític tots en podem tenir, vostès també, només ho
volia puntualitzar.
El Sr. Crespo demana la paraula, vaig dir redit polític perquè es va fer una roda de premsa amb
la plataforma i no va ser una roda de premsa va ser un discurs dels tres caps de llista que s’han
posicionat a favor de la plataforma, va ser un discurs polític el que es va fer en aquell moment i
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per això parlo de redit polític, és la meva apreciació, per a mi quasi va ser un míting donant
suport clarament a la plataforma i dient la seva postura, no com a membres de la plataforma
sinó com a membres dels grups polítics als que representen.
La Sra. Garcia, reitero que dins el nostre grup hi ha gent a favor i en contra, per tant, ja em dirà
quin redit polític en trec?
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El Sr. Crespo, ja m’ho dirà vostè d’aquí a dos anys, ara encara no ho sabem.
El Sr. Martí, la roda de premsa que es va convocar ho vam fer els tres grups polítics, no es va
convocar com a representants de la plataforma, des d’un principi vam dir com pensàvem, als
nostres grups hi ha gent que pensa de forma diferent i tal com ha dit el Sr. Crespo d’aquí a dos
anys ja ho veurem. Nosaltres des del minut ú ja vam dir la nostra postura, no vam anar dos dies
abans a canviar d’opinió.
La Sra. Franch, nosaltres hem fet la nostra feina com a oposició, tenim l’obligació de fiscalitzar
la gestió de l’equip de govern, si volen dir que és un redit polític ho és, la idea és defensar unes
coses que són o no bones per al poble; també hi ha redit polític quan vostè explica al poble que
ha fet un pavelló.
La Sra. Garcia, una pregunta per a la regidora d’esports respecte les obres de millora i
manteniment del recinte del poliesportiu que pensem que s’haurien de fer algunes coses,
voreres trencades, paviment esquerdat, baranes de la pista rovellades, s’hi haurien de dedicar
uns quants diners a arreglar-ho.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora d’esports.
La Sra. Panisello, regidora d’esports, és un recinte molt gran i malauradament l’esport ha estat
un dels àmbits més afectats per les restriccions de la pandèmia i no s’ha pogut fer ús del
poliesportiu i no s’han anat fent les actuacions necessàries fins fa poc que s’han reiniciat, ara
ens hi hem posat i estem fent les millores i tal com ha dit hi ha diverses actuacions dur a terme,
es millorarà l’enllumenat, es repararan les porteries, també s’està fent el manteniment de les
reixes que donen a les piscines, s’estan canviant els canyissos.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, portaveu del grup municipal d’ERC, com han hagut algunes al·lusions a la meva
persona, m’agradaria respondre s’ha parlat del tema de l’auditoria, no es va fer una auditoria es
va fer un estudi financer, tots vostès el tenen a la seva disposició al despatx d’intervenció; vostè
diu que no va servir de res, que vam llençar els diners, no és cert, va servir per detectar petites
errades que es venien fent per desconeixement i gràcies a això s’ha aprés a que algunes coses
s’havien de modificar, no dic que els treballadors de l’Ajuntament fessin malament la seva feina
sinó que a partir d’aquest informe es corregiran algunes coses. Repeteixo està a la seva
disposició ja els hi vaig dir i crec que ningú l’ha consultat.
També el Sr. Martí ha preguntat si en relació a la planta de compostatge hem rebut pressions,
si que n’he tingut i tant, tots sabem qui n’ha tingut, perquè a mi per les xarxes socials se’m ha
bombardejat a insults, hagués pogut posar denuncies, querelles, soc un humil polític que, és
cert no soc del poble, soc foraster, n’estic fart de que m’ho recordin, porto divuit anys al poble,
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sempre he intentat fer el millor per a la població, m’equivocat molts cops, demano ajuda a qui
faci falta, però un se’n cansa de sentir tonteries, tinc el meu ofici soc mecànic torner i em
guanyo bé la vida, això ho faig per servei a la població, però algú dirà que guanyo mil euros al
mes, però sabem quantes hores dedico a l’Ajuntament?. Pressions si, he tingut moltes
pressions per part de molta gent, no per part de l’equip de govern, discussions n’hi ha pensem
de forma diferent en algunes coses, la democràcia és parlar i canviar opinions, en vostès també
parlo de tant en tant i sabem que quan m’han enviat un correu, un whatsapp, una trucada
sempre he contestat el més aviat possible, si m’envien una instància genèrica contesto el més
aviat possible i si se’m ha passat alguna demano disculpes i contesto. Pressions de gent que
no valora la feina que es fa, la nostra com a equip de govern i la seva com a oposició, jo he
estat quatre anys a l’oposició i se el que és i que costa molt aconseguir informació, però jo
sempre estic obert a donar la informació que em demanin i que es pugui donar. Torno a dir que
m’equivoco soc humà, no soc un polític de carrera, repeteixo soc mecànic torner, i tot el que
faig intento fer-ho el millor possible.
I per si algú no ho sap soc foraster de Sant Andreu de Palomar de Barcelona, un poble agrícola
com Santa Bàrbara, pla com aquest, entre dos rius, orgullós de ser de de Sant Andreu de
Palomar i ara orgullós de ser de Santa Bàrbara, tinc dos fills planers a més la meva filla serà
pubilla.
Només recordar que l’auditoria/estudi financer està a disposició de tots vostès, no es van
llençar els diners tampoc he dit que es llancessin els diners amb la consulta popular, tan de bo
se’n fessin més, però només en deixen fer tres anuals, llàstima.

PUNT D'URGÈNCIA
15. MOCIÓ DE SUPORT ALS RESULTAT DE LA CONSULTA POPULAR SOBRE LA PLANTA
DE COMPOSTATGE
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, portaveu del grup municipal del PSC, votarem a favor ja que pensem que és
important el resultat que va haver en la consulta del diumenge, el poble va parlar
independentment del nombre de persones que votessin, les que no van votar no compten, s’
entén que no els importa, hem de tenir en compte les que van anar a votar i va guanyar un no
rotund, hem de veure en quina mesura podem mirar que aquesta planta no s’instal·li, amb la llei
a la mà hem de mirar de poder-li recorri alguna cosa, a veure que diu l’informe de medi
ambient, ara toca remar junts, oposició i ajuntament perquè se suposa que ara estem tots d’
acord, perquè l’important és Santa Bàrbara i en aquest sentit no hi ha partit, ni sigles. Estem
aquí pel nostre poble, cadascú amb les seves idees.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
El Sr. Garcia, la moció obeeix al tema de la consulta, que ha estat una primícia, la gent que ha
anat a votar han pogut exercir el seu dret, llàstima que només participés el 20% haguessin
volgut més participació, estem a favor que es faci la comissió de seguiment a veure quines
accions es poden fer legalment i tirar-ho endavant per a que no es pugui implantar.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, portaveu del grup municipal d’ERC, s’han d’acceptar els resultats, però tinc
alguns dubtes, al punt número dos diu realitzar una comissió de seguiment amb representants
de la plataforma no a la planta de compostatge, amb representants de l’Ajuntament i d’
AMEVESABA; la meva pregunta és, la plataforma i AMEVESABA, estan constituïdes com
entitats?, al punt quart diu fer arribar aquests acord a l’empresa, la plataforma, a
AMEVESABA, al Consell Comarcal, torno a preguntar el mateix si no estan constituïdes com
associació, no se si cal que se’ls hi enviï aquest acord, a algú que no és entitat, per la resta res
a dir, si dos dies abans vaig canviar d’opinió es clar que ho recolzo.
La Sra. Garcia demana la paraula, respecte la plataforma crec que no, no ho se del cert, el
nostre grup els hi dona suport però no l’hi sabria dir, en quan a l’associació de veïns tota la
documentació està enviada al registre i està en marxa, se li hauria de preguntar al Sr. Lange
que és qui ho porta.
El Sr. Alcalde, per part del grup de Junts per Santa Bàrbara, acceptem els resultats, no potser
d’altra manera, també donem suport a la plataforma ja ho hem dit públicament i respecte la
creació de la comissió de seguiment, no se si tenen alguna proposta de la seva composició i
per sinó la tenen llanço una proposta, no hauria de ser un grup molt nombrós perquè sinó es fa
difícil la gestió, l’ideal hauria de ser nomenar una persona de l’equip de govern, una dels grups
de l’oposició, una de la plataforma i un representat d’AMEVESABA, quatre persones que
poguessin donar trasllat a la resta dels membres; per part de l’equip de govern seria la regidora
Sra. Estarlich, que a banda de ser regidora de participació ciutadana ho és també de medi
ambient, a més aquests dies ha rebut nombroses felicitacions de l’organització de la consulta i
s’adaptarà perfectament, confio plenament amb ella i ens farà arribar el que es vagi fent.
Per la seva banda ja ens diran a qui proposen a l’igual que la plataforma i AMEVESABA, és
una proposta que llanço ja que en la moció no diu res al respecte.
El Sr. Martí demana la paraula, només que no hem de deixar passar el temps.

Votació:
Per unanimitat.

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.
I tenint en compte els resultats de la consulta realitzada el 25 d'abril de 2021 sent aquests els
següents:
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En la present estaven cridats a urnes 3.183 electors perquè donessin la seva opinió sobre la
instal·lació d'una planta de compostatge al nostre terme.
En la consulta han participat 654 planers i planeres, el que significa una participació del 20,55
%.
L'opció més votada ha estat el NO a la planta de compostatge amb 448 vots (68,50%) mentre
que el SI ha obtingut 171 vots (26,15%). Hi Ha hagut 23 vots per l'opció d'ABSTENCIÓ
(3,52%), 10 vots en blanc i 2 nuls
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A proposta dels Regidors NO ADSCRITS, i del MAP el Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
per unanimitat, adopta els següents acords:
Primer. Acceptar els resultats de la consulta ciutadana.
Segon. Realitzar una comissió de seguiment de tots els passos que es duguin duent a terme
amb representants de la "Plataforma no a la Planta de Compostatge, representants de
l'ajuntament i AMEVESABA.
Tercer. Donar suport al NO a la Planta de Compostatge tal com la gent ha votat.
Quart. Fer arribar aquests acords a la Plataforma No a la Planta de Compostatge a l'interior del
Montsià, a AMEVESABA, al Consell Comarcal del Montsià i a l'empresa ECOMPOST de l'Ebre.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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