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Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI 30/06/2021
Ens: Ajuntament de Santa Bàrbara
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Antonio Ollés Molías
Secretari/ària: Isabel Verge Caballé
Dia: 30 de juny de 2021
Hora d'inici: 19:00
Hora de finalització: 20:38
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
SECRETARIA
1. APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI 29/04/2021
S'aprova per unanimitat de tots els membres de la Corporació que legalment el
componen.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 43 AL NÚM. 69
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. 43 al núm. 69 de 2021, amb
un total de 27.
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Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

26
2021d'abril À r e a
Convocatòria de 'PLE ORDINARI 29/04/2021'
0000043 d e
Secretaria
2021
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27
2021d'abril À r e a
Aprovació dels pagaments
0000044 d e
intervenció
2021
28
2021d'abril À r e a
Aprovació de nòmines d'abril de 2021 i assistències a òrgans col·legiats del 1r
0000045 d e
intervenció trimestre de 2021
2021
29
2021d'abril À r e a
Proposta d'atorgament de Llicència de Segregació del solar situat al carrer
0000046 d e
Secretaria Rentadors núm. 19
2021
4 de
2021maig À r e a
Aprovació dels pagaments
0000047 d e
intervenció
2021
4 de
2021maig À r e a
Protecció de legalitat urbanística número 1/2021
0000048 d e
Secretaria
2021
4 de
2021maig À r e a
Modificació de crèdit mitjançant incorporació de romanents de crèdit d’exercicis
0000049 d e
intervenció anteriors.
2021
4 de
2021maig À r e a
Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 06/05/2021'
0000050 d e
Secretaria
2021
5 de
2021maig À r e a
Aprovació de la modificació de crèdits 1/2021 per incorporacions de crèdits d’
0000051 d e
intervenció exercicis anteriors
2021
6 de
2021maig À r e a
0000052 d e
Secretaria
2021

Resolució d’Alcaldia en què s’atorga conformitat i autorització a la comissió de
serveis al lloc de treball de Secretari-Interventor a l’Ajuntament de Chiva
(València), així com l’autorització per acumular l'Ajuntament de La Yesa
(València), sol·licitada per Alfonso Cuesta Aguado.

7 de
2021maig À r e a
Aprovació dels pagaments
0000053 d e
intervenció
2021
12 de
Sol·licitud de pròrroga per a l'any 2022 del Conveni interadministratiu entre el
2021maig À r e a
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
0000054 d e
Secretaria
l’Ajuntament de Santa Bàrbara
2021

2021-

18 de
maig À r e a
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0000055 d e
2021

Secretaria Inici de l'expedient de declaració de ruïna de l'immoble situat al c/ Major, 141

19 de
2021maig À r e a
Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/5/2021'
0000056 d e
Secretaria
2021
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24 de
2021maig À r e a
Aprovació dels pagaments
0000057 d e
intervenció
2021
26 de
2021maig À r e a
Proposta d'aprovació bases 'BORSA DE TREBALL CONSERGE PISCINES
0000058 d e
Secretaria MUNICIPALS'
2021
Aprovació de les bases específiques reguladores de la convocatòria del
26 de
procediment selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema de concurs2021maig À r e a
oposició, d'una plaça d’auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Santa Bàrbara,
0000059 d e
Secretaria
en règim de personal laboral fix, i per a la creació d'una borsa de treball, i
2021
convocatòria de les proves selectives
28 de
2021maig À r e a
Aprovació de nòmines de maig de 2021
0000060 d e
intervenció
2021
1 de
2021juny
Àrea
Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/06/2021'
0000061 d e
Secretaria
2021
7 de
2021juny
Àrea
Aprovació dels pagaments
0000062 d e
intervenció
2021
7 de
2021juny
Àrea
Proposta relació provisional aspirants 'BORSA DE TREBALL CONSERGE
0000063 d e
Secretaria PISCINES MUNICIPALS'
2021
11 de
2021juny
Àrea
Denegació de la comunicació prèvia d'obres Exp. 59/2020
0000064 d e
Secretaria
2021
11 de
2021juny
Àrea
Requeriment esmena deficiències local comercial del carrer Major, 70
0000065 d e
Secretaria
2021
15 de
2021juny
Àrea
Convocatòria de 'JUNTA DE GOVERN LOCAL 17-06-2021'
0000066 d e
Secretaria
2021
18 de
2021juny
Àrea
Aprovació dels pagaments
0000067 d e
intervenció
2021
22 de
2021juny
Àrea
Aprovació de nòmines extra de juny de 2021
0000068 d e
intervenció
2021
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22 de
2021Àrea
Devolició garantia definitiva per finalització de la concessió de la llicència del bar
juny
0000069 d e
Secretaria de les piscines municipals
2021
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3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 2021-0000054 DE DATA 12 DE MAIG
DE 2021 PEL QUAL ES SOL·LICITA LA PRÒRROGA PER A L'ANY 20220 DEL CONVENI
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
El Sr. Alcalde, es tracta de la ratificació del Decret núm. 2021-0000054 de data 12 de maig, per
renovar el conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, en relació a les vuit places públiques que actualment tenim al Centre de dia, és un
conveni que s’ha de prorrogar anualment, esperem que més endavant puguin ser en lloc de
vuit, setze places que és una reivindicació que hauríem d’anar fent.
El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor no adscrit Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, tan de bo en lloc de tenir vuit places en
tinguéssim més, potser hauríem de ser més insistents. Esperem que amb aquest nou govern d’
esquerres poguéssim obtenir més places.
El Sr. Alcalde, ara que han canviat les Conselleries i els directors generals, potser seria el
moment de fer-los-hi un recordatori.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, es tracta d’un servei molt bo per al
poble i hem d’intentar augmentar les places, ja que fins a trenta places les podem sol·licitar.
El Sr. Alcalde, la capacitat del centre de dia és de trenta places i si totes fossin públiques seria
perfecte.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Panisello.
La Sra. Panisello, regidora de serveis socials, un comentari al respecte de les peticions d’
ampliació de les places públiques, sàpiguen que les duem a terme, amb el tema de la
pandèmia s’ha aturat, a més només tenim ocupades les vuit places públiques. Continuarem
insistint ja que és un servei necessari per a la gent gran del poble.

El Decret de l'Alcaldia es ratificat per unanimitat de tots els membres que legalment el
componen.
Als membres de la Corporació es proposa la ratificació del Decret que literalment es transcriu:
"Expedient: 4313840003-2021-0000775
Òrgan competent: Alcalde
DECRET
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Sol·licitud de pròrroga per a l'any 2022 del Conveni interadministratiu entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’
Ajuntament de Santa Bàrbara
Fets
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Mitjançant Resolució d’assignació de places de 27 d’octubre de 2017 a les entitats
col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública
del Departament de Treball, Afers Socials i famílies, es va assignar a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara 8 places públiques per al Centre de dia de Santa Bàrbara.
En data 8 de gener de 2019 es va signar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’ Ajuntament de Santa Bàrbara per a la
prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent al municipi de Santa Bàrbara.
El pacte cinquè del conveni esmentat estableix la vigència d’aquest i que pot ser prorrogat amb
pròrrogues expresses per anys successius. L’aplicació de l’ article 49 en concordança amb la
disposició addicional vuitena de la Llei 40 /2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, limita la possibilitat de prorrogar els convenis a 4 exercicis, per tant la darrera pròrroga
permesa del conveni, que va començar a tenir efectes en l’exercici 2019, finalitzarà el 31 de
desembre de 2023.
Que es voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a l’any 2022, entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Santa Bàrbara per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran dependent al
municipi de Santa Bàrbara.
Fonaments de dret

D’acord amb el que preveu l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens locals col·laboren en l’
aplicació de les polítiques de serveis socials, d’ acord amb les competències
respectives, mitjançant els instruments que estableixen la legislació general de règim
jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local. Així mateix, s’indica que
aquesta col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per conveni de fórmules de
gestió conjunta dels serveis.

Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de
Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, disposa que correspon al Departament
competent en serveis socials i a la Direcció General de Protecció Social (DGPS), d’acord
amb la normativa organitzativa vigent de la Generalitat, l’aplicació de la Llei esmentada.

Els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la possibilitat de que
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els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres administracions públiques
o particulars per a la realització d'actuacions d'interès per al municipi.

En conseqüència, RESOLC:
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PRIMER. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura de la
prorroga per a l’any 2022 del Conveni interadministratiu per al finançament públic de 8 places
de servei de CDG i per un total de 252 de dies a l’any que es presta el servei de centre de dia
per a gent gran de Santa Bàrbara que té una capacitat registral de 30 places amb número de
registre al RESES S08998.
SEGON. Facultar el Sr. Alcalde-President Antonio Ollés Molías per a la signatura de la pròrroga
de conveni aprovat.
TERCER. Donar trasllat del present acord al Ple de la Corporació en la primera sessió que es
dugui a terme per a la seva ratificació.
QUART. Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya."
4. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ AL
TERME MUNICIPAL DE SANTA BÀRBARA
El Sr. Alcalde, es tracta de l’ordenança que es va aprovar al Ple del mes de febrer i ara el que
es proposa és l’aprovació de la seva modificació en el sentit de modificar els articles 40 i 41 a
més d’afegir l’article 41 bis, per incloure la regulació de la circulació amb bicicletes, cicles i
patins, que a l’ordenança aprovada no estava contemplat.
El Sr. Alcalde dona la paraula al regidor Sr. Crespo que és el que ha treballat el tema.
El Sr. Crespo, regidor de governació, aquests articles s’han modificat se’n a afegit un de nou,
perquè, en l’ordenança aprovada es tocava molt superficialment els tema de les bicicletes i dels
patins i com ara s’han posat de moda els patins, amb una velocitat superior al que estàvem
acostumats, hem cregut convenient afegir-ho. L’article 41 bis recull la nova regulació dels VMP’
s (vehicles de mobilitat persona) i bicicletes, crec que és una regulació exhaustiva del tema i
que no se’ns queda res a l’aire, però sempre es poden fer aportacions si es creu necessari i es
poden anar fent modificacions.
El Sra. Alcalde dona la paraula al Sr, Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, el Sr, Crespo ens va passar l’esborrany de la
modificació, està ben pensat i no tenim res a afegir.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, estem totalment d’acord.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, l’esborrany ens el va fer arribar el Sr.
Crespo, ens ho hem mirat i suposo que altres municipis de les Terres de l’Ebre deuen tenir una
ordenança semblant. El que si que ens manca és el carril bici, és una signatura pendent, per
poder aplicar la normativa.
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El Sr. Crespo, s’ha afegit a la regulació per si algun dia es poden anar implantant ja tenir-ho
regulat.
El Sr. Alcalde, precisament era un dels dubtes que teníem de incloure’ls o no, ja que regulem
una cosa que no existeix, però com la intenció és poder fer dia algun tram de carril bici, van
decidir incloureu i així ja estarà regulat.

S'aprova per unanimitat de tots els membres de la Corporació que legalment el
componen.

Fets
S’ha instruït expedient per a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la circulació
al terme municipal de Santa Bàrbara.
La Secretària ha emès informe jurídic al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.

Fonaments de dret
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya
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 inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la
circulació al terme municipal de Santa Bàrbara, que figura inclosa a l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies, als
efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació d’edictes en el
Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.

Règim de recursos:
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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
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5. APROVACIÓ MEMÒRIA DE BOUS FESTES MAJORS
El Sr. Alcalde, si han pogut mirar la memòria es tracta de sis tardes de bous de diferents
ramaders, començarien el dia 9 de juliol i s’aprofita per fer una homenatge al Sr. Gallego, que
era una persona molt estimada al poble i que participava en tots els actes taurins.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu del grup de regidors no adscrits, els altres anys es feien més bous
embolats, aquest any per la pandèmia, parlo més com a membre de la comissió de bous,
només se’n faran dos el primer i últim dia, la normativa i les restriccions estan canviant cada dia
i estem treballant moltíssim i volem agrair la confiança de l’ajuntament, i especialment de la
regidora de festes.
El Sr. Alcalde queda clar que no hi hauran bous capllaçats, només hi hauran bous de plaça i
dos bous embolats.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, si com a conseqüència de la
pandèmia s’han hagut de retallar actes ens sembla correcte.
El Alcalde dona la paraula a la Sra. Estarlich.
La Sra. Estarlich, si aquest any s’ha de fer d’aquesta manera ens hem d’adaptar a les mesures
de la Covid-19.
El Sr. Alcalde, des de l’ajuntament confiem amb la feina que fa la comissió de bous que són els
que realment coneixen els tema, justament al consistori tenim uns quants representants i el seu
treball donarà els seus fruits i no tindrem cap problema.

S'aprova per unanimitat de tots els membres de la Corporació que legalment el
componen.

Fets
D‘acord amb la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present
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MEMÒRIA
De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres poblacions de
la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb bous, correbous en carrers o
plaça no fixa, instal·lada a l’efecte, reunint les suficients garanties de solidesa i seguretat.
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Aquestes festes tradicionals i populars durant uns determinats dies i dins de les Festes Majors
contribueixen amb la seva alegria, vistositat i animació a l’esbarjo i gaudiment de la major part
de la població.
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, la qual ha perdurat tants anys a la nostra
Vila, per aquest any 2021 i per al pròxim mes de juliol, figuren inclosos en la programació de les
Festes Majors.
Tots els actes taurins de les Festes Majors 2021 (correbous i bous embolats ) es celebraran en
plaça no fixa, llogada a l’efecte i instal·lada als terrenys municipals situats al final del carrer
Joan Baptista i Sales.

Fonaments de dret
Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar la memòria de programació de les Festes Majors amb els següents actes taurins:
Dia 9 juliol (divendres)
19.00 h. Correbous a l’estil tradicional.
22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat.
Correbous a l’estil tradicional a càrrec de les ramaderies de German Vidal, Alberto
Garrido, Pedro Fumadó, Hilario Príncep Martínez i Fernando Mansilla i bou embolat a
càrrec de la ramaderia d’Hilario Príncep.
Dia 12 juliol (dilluns)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional, a càrrec de la ramaderia dels Hnos. Ozcoz.
Dia 13 juliol (dimarts)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional, a càrrec de la ramaderia de Fernando
Machancoses.
Dia 14 juliol (dimecres)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional, a càrrec de la ramaderia d’ Hilari Príncep
Martínez.
Dia 15 juliol (dijous)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional, a càrrec de la ramaderia de Vicent
Benavent.
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Dia 17 juliol (dissabte)
18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.
22.00 h. a 22.30 h. Bou embolat.
Tots els bous seran de la ramaderia de Fernando Mansilla.
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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

6. APROVACIÓ PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES MAJORS 2021
El Sr. Alcalde, ahir es va fer la comissió informativa de festes, on es van aclarir dubtes d’últim
moment, per tant, estan informats, no són les festes que ens hauria agradat fer, veuran que
falten actes, com les carrosses, el dinar del dia de la dona, la cursa enigmàtica, el sopar del
bou estofat tindrà un altre format, es fan els actes que la situació actual ens permet fer, però
comparat amb les No festes de l’any passat, es faran molts actes.
Som dels primers pobles de les Terres de l’Ebre en organitzar festes majors, pensen que la
situació a nivell sanitari va canviant, fa deu dies que no teníem casos i en aquestes dues
darreres setmanes el tema s’ha complicat i avui han hagut quaranta casos a Terres de l’Ebre,
feia dos mesos que no estaven en una situació així, ara la gent contagiada és gent jove, la gent
de 45-50 anys la majoria estan vacunats i les conseqüències semblen que no són tan grues
com les que es produïen mesos enrere, però no podem abaixar la guàrdia, ja que de tant en
tant algun jove també passa per la UCI.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, en primer lloc posar-nos en el lloc de la regidora
de festes, és un moment complicat, l’any passat penso que va ser molt més fàcil, les condicions
van canviant, es va aprovar un pla de reactivació de la cultura que ha tingut una gran afectació,
el Procicat el dia 7 de juliol es tornarà a reunir, de manera que les restriccions actuals igual es
modifiquen a millor o a pitjor i canviar els actes per al dia 8 o 9 és impossible, però el que si que
li volem demanar és que, respecte les orquestres, ja que ens pensàvem que els espectacles es
podrien acabar més tard i resulta que no serà així, mirar de negociar amb elles una rebaixa en
els pressupostos.
La felicito pel programa de festes i per les orquestres i espectacles contractats, ja que feia anys
que no es veia un nivell com aquest. Em consta que ha treballat molt, que s’ha implicat i ha
tingut molts de mals de cap, una última cosa, envoltes de la gent que sap dels temes i de la
que vol fer coses pel poble.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
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La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, en la mateixa línia donar les gràcies a
la regidora de festes, se que s’està esforçant molt amb el tema de les comissions, que està fent
tot el que pot, intentar acontentar a tothom és impossible, hi haurà gent que li agradarà més i
altra que no tant, però el que ha de primar és el bé comú i ens aquests moments les
circumstàncies no acompanyen, no podem dir que estem fora de risc tot si que hem avançat
molt i hem de fer unes festes majors que s’adaptin a les circumstàncies i són unes festes que
tenen una mica de tot i estant molt bé.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, a igual que els meus companys
estem en una situació de pandèmia, penso que la regidora de festes ha tingut molta voluntat,
primer de fer festes i el que hem de valorar és que el tema sanitari és el que ens condiciona i
per moltes coses que es vulguin fer no es poden fer, hi ha molts actes programats si tothom fa
les coses com s’han de fer i es té coneixement tot sortirà bé i la gent com a mínim podrà gaudir
d’unes festes que fins fa poc no sabíem si es podrien fer. Agrair-li tot l’esforç que fa.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, felicitar a la regidora de festes per l’
esforç que ha fet crec que donarà bons fruits, dir-li que estarem al seu costat si li fa falta un cop
de mà, i animar a la gent del poble a gaudir de les festes majors.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora de festes Sra. Pla.
La Sra. Pla, regidora de festes, primer que res agrair a tots les seves paraules de suport, ja que
donen ànims, perquè cada dia les mesures canvien, és un programa d’actes que no se sap si
al final es podrà dur a terme en la seva totalitat, s’ha de ser valent per tirar-lo endavant.
Respecte del que ha comentat el Sr. Martí, sempre intento envoltar-me de gent bona, de gent
que aporta coses, com per exemple la penya, la comissió de bous, són gent treballadora, per
això confio amb ells a l’igual que en el grup de joves, etc... Si m’envolto de gent és de la gent
en qui confio algun dia algú et pot fallar però en general tots el col·laboradors s’han portat molt
bé, per això us dono a tots les gràcies per estar al meu costat i per la feina que heu fet.

S'aprova per unanimitat de tots els membres de la Corporació que legalment el
componen.

Fets
Vist el programa d’actes de les properes Festes Majors 2021, confeccionat per la Regidoria de
Festes, que es desenvoluparan des del dia 2 de juliol fins al 17 de juliol de 2021.

Fonaments de dret
Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
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En conseqüència, S'ACORDA:
Aprovar el programa d’actes presentat per a les properes Festes Majors 2021.
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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

7. ELECCIÓ JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR
El Sr. Alcalde, s’han presentat quatre candidats, en comissió informativa es va tractar el tema i
es va dir que la postura de l’equip de govern i d’algun de vostès era donar continuïtat a la
persona que fins ara ostenta el càrrec, el Sr. Andrés Sol.
Els quatre candidats/tes són persones que viuen al poble i els seus currículums reuneixen els
requisits per optar al nomenament.

S'aprova per unanimitat de tots els membres de la Corporació que legalment el
componen.

Fets
1. En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per nomenar jutge/essa de pau titular d’aquest
municipi.
2. La Secretària Interventora acctal. va emetre l’informe jurídic sobre el procediment a seguir,
el qual consta a l’expedient.
3. Per edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona CVE 2021-03174, de
data 21 d’abril de 2021, es va fer la convocatòria pública per cobrir les places de què es tracta i,
finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància les persones següents:

Jesús José García Herrero
Juan Andrés Sol Solà
M. Cinta Bayerri Bonancia
M. Isabel Fort Ferré
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Tots ells reuneixen els requisits establerts legalment.
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Fonaments de dret
D’acord amb els articles 101.2 de la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i 6 del
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, correspon al Ple de la
Corporació efectuar proposta de nomenament del jutge de pau titular i del suplent d’
aquest municipi, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, hagin presentat
instància en la convocatòria pública.

En conseqüència, S'ACORDA:
Escollir el Sr. Juan Andrés Sol Solà, per exercir el càrrec de jutge de pau titular d’aquest
municipi, i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància i Instrucció d’Amposta.

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

8. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
BÀRBARA AL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
El Sr. Alcalde, saben que el nostre museu està adherit al Consorci del Museu de les Terres de l’
Ebre, la qual cosa suposa que es paga una quota que ens dona dret a uns assessorament i
avantatges, exposicions temporals, i la possibilitat que teníem fins ara d’obrir els caps de
setmana, mitjançant personal en pràctiques que estan estudiant el grau formatiu de guies
turístics. L’any passat no es va poder fer perquè els museus van estar tancats. El consorci ens
ha proposat fer un canvi respecte l’obertura del centre d’interpretació, en lloc de tenir allí una
persona esperant que vingués algú, que moltes tardes no ve ningú perquè no estem a un lloc
molt turístic, s’ha buscat una persona que compleix els requisits que ens demanen, ja que és
historiador, i s’utilitzarà el sistema de reserva amb cita prèvia, de venda de tiquets mitjançant la
plataforma “ebretiquet”, i es faran unes visites guiades que inclouran el museu i altres llocs, per
exemple en l’època de la recollida de l’oliva es passarà per les cooperatives, i a la primavera s’
està estudiant quins altres atractius es poden introduir, com visites al Molí de Vallés, als camps
de tarongers que estaran florits. Aquest canvi no suposa un cost superior la quota que paguem
serà la mateixa.
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És un tema de turisme però que també involucra a promoció econòmica perquè aquestes
visites guiades acaben amb un tast a diferents restaurants del poble, de manera que la gent
que ens visiti conegui la nostra gastronomia i als nostres restauradors.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, en la darrera comissió informativa la regidora
de turisme ens ho va explicar, s’ha d’intentar treure profit del museu que tenim, s’ha de mirar si
el canvi funciona.
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El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, en sembla correcte i mirar de
potenciar les visites guiades coincidint amb la fira de l’oli, és una bona iniciativa, perquè tenim
molt i de vegades no ho valorem, hem d’intentar potenciar-lo i a veure si té més èxit.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, és una iniciativa molt positiva, perquè
a banda de potenciar el museu també es farà turisme pel poble, es donaran a conèixer coses
que tenim i que la gent les desconeix.
En quan a la quota ha dit que serà la mateixa que fins ara és de 8.222,41 €, però la persona
que farà les rutes guiades estarà contractada per l’ajuntament?.
El Sr. Alcalde, si, la quota és la mateixa i la contractació de la persona anirà a càrrec del
Consorci del Museu.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora de turisme Sra. Panisello.
La Sra. Panisello, a la comissió informativa ja els hi vaig explicar que els estudiants en
pràctiques ara no podien estar de cara al públic i per això es va decidir contractar una persona
responsable que fes l’atenció telefònica i en cas d’haver-ne fer visites guiades no fa falta que hi
hagi un horari presencial ja que es demanarà cita prèvia, es posarà un telèfon d’atenció i un
correu electrònic, estem treballant, perquè s’ha fet un sondeig als restauradors i a les
cooperatives, i la idea es presentar-ho de cara la fira de l’oli. El que l’ajuntament paga de quota
és el que aquesta persona que farà les visites cobrarà, de manera que per a l’ajuntament no
suposarà cap despesa més.
La idea es presentar tot això a la fira de l’oli que és el bum turístic de la nostra població, tenim
clar que a l’estiu el bum turístic són les platges. Es tractaria de rutes que sempre començaran a
partit del museu, acabant a les cooperatives i amb un tast de productes del poble.
La Sra. Garcia, llavors les actuacions que fins ara les cobria aquesta quota, es mantindran?
La Sra. Panisello, es mantindran igual.
El Sr. Alcalde, de fet el servei no l’ampliem perquè teníem un guia que estava a la recepció del
museu esperant per si algú anava, i ara se’ls atendrà telefònicament i pensem que potser serà
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més efectiu. La persona que se’n encarregarà ja ha començat a treballar, encara que el fort
serà a la tardor, fa poc hi va haver-hi una visita d’uns escolars, aquesta persona és Juanjo
Vegué Guimerà.
El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, és una iniciativa molt bona per al poble,
s’ha de potenciar el museu ja que com molt bé deia el Sr. Martí està infrautilitzat, i tal com ha
explicat la regidora Sra. Panisello s’implicaran varies regidories, sumarem esforços per tal que
aquesta iniciativa tiri endavant.

S'aprova per unanimitat de tots els membres de la Corporació que legalment el
componen.

Fets
El Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en sessió del dia 16 de juny de 2005, va acordar la
seva adhesió al Consorci del Museu Comarcal del Montsià, en l’actualitat Museu de les Terres
de l’Ebre.
L’Ajuntament de Santa Bàrbara és titular de l’equipament denominat “Centre d’interpretació de
la Vida a la Plana”, el qual està vinculat al Museu de les Terres de l’Ebre.
Els estatuts del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre al seu article 3 determinen l’objecte
del Consorci, entre els quals cal destacar, els següents:
...
c) Fomentar la salvaguarda, difusió i gestió del patri-moni cultural i natural, del patrimoni
material i immaterial, i dels paisatges o del llegat històric del territori i, en particular, el dels
municipis que s’incorporen al Consorci.
d) Participar com a centre cultural actiu en llur àrea d'influència en la impulsió i programació
d'iniciatives culturals diverses, mitjançant l'organització i col·laboració en activitats públiques,
activitats tècniques i de recerca, l’edició de publicacions, l’establiment de convenis, beques,
programes de voluntariat o qualsevol altre mitjà afí.
e) Fomentar i impulsar les iniciatives culturals i turístiques vinculades a la promoció del
coneixement, la interpretació i el gaudi del patri-moni històric, cultural i natural, i en general de
la comarca i el territori.
f) Impulsar la constitució d'un servei de documentació al si del museu, que faciliti l'estudi, el
coneixement i la difusió de la comarca i el territori, i en particular del seu patrimoni arqueològic,
etnològic i d'història natural.
...
h) Coordinar i promoure la gestió i el desenvolupament dels equipaments culturals, centres d’
interpretació, centres patrimonials, monuments, etc. que estiguen vinculats al Consorci en virtut
de propietat, convenis de gestió o qualsevol altra fórmula vigent.
...”
El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, en compliment de l’objecte abans esmentat
realitza, en cadascun dels municipis consorciats, un seguit d’actuacions, en essència
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vinculades als equipaments existents en els mateixos encara que no exclusivament, per la
promoció del patrimoni cultural dels municipis consorciats. Aquestes actuacions es concretaran
en una carta de serveis per cadascun dels municipis consorciats, que substituirà als actuals
convenis de col·laboració i amb un contingut semblant, que serà aprovada pels òrgans de
govern dels ens consorciats i per la Junta General del Consorci, amb la durada que es
determini amb la pròpia carta de serveis que, com a mínim, serà anual.
L’article 20.3, apartat a) dels estatuts del Consorci, estableix com un dels recursos econòmics
dels que disposarà el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre les aportacions dels
ajuntaments dels municipis consorciats (amb excepció de l’Ajuntament d’Amposta i del Consell
Comarcal del Montsià, l’aportació econòmica dels quals està regulada en el conveni
fundacional del Consorci).
Tenint en compte que la fórmula més idònia per adoptar el compromís de realitzar l’aportació
econòmica estatutàriament prevista és mitjançant un acord plenari que modifiqui i complementi
l’acord d’adhesió de 16 de juny de 2005.

Fonaments de dret
Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en data 16 de juny
de 2005, d’adhesió al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, en el sentit d’adquirir el
compromís d’aportar anualment a l’esmentat Consorci la quantitat de 8.222,41 euros.
Aquesta quantitat podrà ser objecte de modificació mitjançant acord adoptat per la Junta
General del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, amb audiència prèvia de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
SEGON. Acceptar el compromís adquirit per la Junta General del Museu de les Terres de l’
Ebre, d’aprovar, conjuntament amb aquest Ajuntament de Santa Bàrbara, una carta de serveis
que realitzarà el Consorci en el municipi la qual tindrà la durada que s’estableixi en la pròpia
carta, amb un mínim d’un any.
TERCER. Donar trasllat del present acord al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre.

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
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9. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 2
/2021
El Sr. Alcalde, ja vàrem comentar que quan haguessin tancat el pressupost de l’exercici 2020 i
tinguéssim clar el romanent de tresoreria, decidiríem fer una modificació del pressupost que es
va aprovar per a l’any 2021. Es va fer una comissió informativa fa un parell de setmanes on es
va explicar amb detall les partides pressupostàries que es modificarien, com per exemple la de
la reforma de la llar de jubilats ja que l’any 2020 hi havia un pressupost de 107.000,00 € que
només es va executar 45.000,00 € i aquesta any vam pressupostar 20.000,00 € i ara l’hem d’
incrementar en 70.000,00 € més, a la nau polivalent també s’han incorporat 10.000,00 € perquè
a part de la nau on s’ha executat el bàsic, el més aviat possible hem d’habilitar al porxo uns
vestuaris i uns lavabos, s’han deixat totes canonades preparades, i partides pressupostàries de
nova creació, com l’adquisició d’una màquina escombradora, veuran que només són 14.000,00
€ i és perquè hem optat per la modalitat de renting, pagarem uns 3.200,00 € al mes durant
quatre anys, l’acabes pagant però no és el mateix que treure de cop 140.000,00 €.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, en quan a la despesa de la reforma de la llar de
jubilats, ja li vaig preguntar en quan estava pressupostada i quan ens hem gastat i són quasi
80.000,00 € més, suposo que és perquè van sorgint coses que fins que no inicies l’obra no es
veuen. Els comptes els veiem bé, els hi vam fer una proposta.
El Sr. Alcalde, li agraeixo el que ha dit perquè a tots ens ensenya que fer una obra, que l’està
fent la brigada amb l’ajuda d’algun industrial, sense saber el que et trobaràs ens porta
sorpreses a mesura que vas descobrint coses sobre la marxa que no tenies pensat i que no
pots deixar sense fer. Tot el contrari de la construcció de la nau polivalent, que era un camp de
terra sobre el que es va redactar un projecte i saps exactament el que costarà, i costarà deu mil
euros més perquè nosaltres hem volgut fer un extra perquè sinó seria exacte. És la gran
diferència entre fer reformes i fer obres noves.
El Sr. Martí, amb la reforma dels jubilats hi estem d’acord perquè era necessari però volíem
que constes.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, només voldria preguntar, perquè no
vaig poder assistir a la comissió, el renting quin interès té?
El Sr. Alcalde, es fa a través del BBVA que va ser l’adjudicatària per part de la central de
compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis), el que suposa que per als municipis són
unes condicions més avantatjoses ja que prèviament les condicions han estat negociades per a
tots els municipis de Catalunya
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
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La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, estem a favor de la modificació de
crèdit perquè vostès creuen que hi ha unes necessitats i aquestes s’ha d’executar, a més a la
comissió ens va dir als grups de l’oposició que aportéssim idees, el nostre grup a través del
registre de l’ajuntament hem fet una aportació avui mateix, per si la poden tenir en compte.
El Sr. Alcalde, si és el mateix que em va comentar a la comissió, millores a la zona
poliesportiva, es pot tenir en compte.
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La Sra. Garcia, hem concretat el que creiem que fa més falta arranjar del que està més
deteriorat.
El Sr. Alcalde, el poliesportiu és molt gran i té partida pròpia de manteniment, si han fet l’
exercici de detallar-ho, ens facilitarà la feina. De coses se’n han fet però segur que en queden
per fer, ja ens ho mirarem i dins del possible es farà o sinó l’any vinent.

S'aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb els vots favorables
dels quatre membres de Junts per Santa Bàrbara, dos d'ERC, un del PSC, dos dels
regidors no adscrits i dues abstencions del MAP.

Fets
1. Hi ha la necessitat de tramitar un expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, atès
que les despeses que es relacionen a continuació no poden demorar-se fins a l’exercici
següent i la seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent:
Suplement de Crèdit
Aplicació press.

Descripció

1532-2100005 Carrers i places

Crèdit
inicial

Modificació

Crèdit
definitiu

40.000,00

21.000,00

61.000,00

22.580,00

20.000,00

42.580,00

4.500,00

3.000,00

7.500,00

40.000,00

10.000,00

50.000,00

338-2269904 Festes populars

20.000,00

2.000,00

22.000,00

338-2269910 Festes patronals

13.000,00

5.000,00

18.000,00

2.300,00

1.500,00

3.800,00

20.000,00

30.000,00

50.000,00

454-2100006 Camins
231-2120003

Manteniment Centre Municipal de Serveis
Socials

4311-2269905 Fira de l'oli

231-4800008 Aportació a institucions sense ànim de lucre
311-6090013 Àrea temporal d'animals abandonats
1532-6190017 Remodelació c/Aire fase 3

202.500,00

40.000,00 242.500,00

4311-6220008 Nau Polivalent festes i fires

283.994,26

10.000,00 293.994,26

920-6260000 Equips per a processos d'informació
920-6320007 Remodelació edificis Ajuntament
337-6320010 Millores Llar de Jubilats

4.000,00

10.000,00

14.000,00

184.697,13

40.000,00 224.697,13

77.692,92

70.000,00 147.692,92

Crèdit Extraordinari
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Aplicació press.

Descripció

Crèdit
inicial

Modificació

Crèdit
definitiu

163-2030001 Arrendament Escombradora vial

0,00

14.000,00

14.000,00

323-2269912 Activitats d'ensenyament

0,00

2.000,00

2.000,00

452-6090014 Basses de laminació (expropiacions)

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

1532-6090015

Pavimentació UA 5A (c/Pompeu Fabra amb c
/Lleó)

323-6230009 Plaques solar escola
El finançament de la despesa serà el següent:
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Aplicació press.

87000

Descripció

Crèdit
inicial

Romanent de Tresoreria per a despeses
194.487,36
generals

Modificació

Crèdit
definitiu

320.500,00 514.987,36

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se
fins el proper exercici.
3. La secretària interventora ha emès els informes que s’adjunten en aquest expedient.

Fonaments de dret
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici
següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no
ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’
expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent,
sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al
pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter
finalista.
4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors
ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% dels
recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les
operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que l’
operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 16/09/2021 a les 09:59:33 i ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 16/09/2021 a les 11:50:10

5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que
tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de
naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8 dies des
de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini
esmentat.
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6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix que l’
aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten com a
regla general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’
altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos,
entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al
Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter
independent.
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’
estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un
pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la
seva procedència.
13. L’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
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.
14. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació de l’Acord
del Consell de de 6 d’octubre de 2020.
15. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
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16. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost
correspon al Ple per majoria simple.
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17. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldreles. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del
present exercici, per import de 320.500,00€, d’acord amb el detall anterior.
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.

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

MOCIONS
10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE SUPORT A L'AMNISTIA
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
El Sr. Martí, portaveu dels regidors no adscrits, ja avancem que ens abstindrem, però tenim
dubtes, partits clarament independentistes ara no ho són tant, aquells que en el seu moment
van pactar amb el PP ara són independentistes, alguns que estaven en contra del Rei ara s’hi
reuneixen, personalment estic una mica perdut. Es va demanar a la Mesa del Congrés dels
Diputats i no es va ni acceptar, és el que diem de moltes mocions que presentem a l’
Ajuntament i que sabem que no aniran en lloc. Vostès els d’ERC estan donant suport, directa o
indirectament a una gent que són del 155, llavors no ho acabem d’entendre. Voldria preguntarli, aquestes 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació en actes
relacionats amb la consulta del 9 de novembre, és tanta gent?, suposo que no ho podrà
detallar.
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El Sr. Alcalde, dona la paraula al Sr. Crespo.
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El Sr. Crespo, representant del grup municipal d’ERC, a banda dels polítics que surten als
mitjans de comunicació, hi ha gent que a anat a manifestacions, sense actes de violència, han
tingut i tenen causes pendents. En quan al tema que comentava de que el nostre partit i en
concret el President de la Generalitat de Catalunya s’ha reunit amb el Rei, no és cert, va anar a
una inauguració d’una fira, la Generalitat ha dit que no anirà a cap acte fet per la Casa Reial.
Respecte de la fira el que interessa a un govern és que les empreses funcionin i si han convidat
a aquest senyor i ve llavors ens conviden a tots.
El Sr. Martí, em sorprèn considerava que ERC era un partit d’esquerres i independentista i ara
desprès de les declaracions d’algun líder veig que no ho sou tant.
El Sr. Crespo, és una apreciació seva, cadascú té el seu pensament.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, en alguns punts de la moció estic d’
acord en altres no, és molt ambigua, mescla molts conceptes, parla d’autodeterminació, d’
amnistia; estic a favor de l’indult de l’amnistia estic a favor en segons quines circumstàncies i
en segons quines persones, són dos conceptes diferents, un l’amnistia, exonera la culpa i l’altre
l’indult, exonera la pena i no és el mateix. No puc votar a favor però tampoc puc votar en
contra, per tant m’abstindré.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, representant del grup municipal del MAP, seguint la línia de la companya del
PSC, podem estar a favor en alguns punts i en d’altres no tant. Es pot estar a favor de l’indult
però respecte l’amnistia, ens referim només respecte el presos polítics?
La Sra. Franch, ho engloba tot per això no hi puc votar a favor.
La Sra. Garcia, no ho concreta, es pot estar d’acord o no amb l’autodeterminació, pot ser
independentista o no, hi ha molts termes ambigus, no és que estem en contra però m’agradaria
concretar més els termes.
El Sr. Crespo, no vull afegir res més perquè veig que no ha quedat clara la moció quan si que
hi ha quedat a la majoria de pobles de Catalunya.
El Sr. Alcalde, per part del grup municipal de Junts per Santa Bàrbara, dir que aquesta moció la
va enviar l’AMI el passat 18 de maig i demanaven a tots els ajuntaments que s’aprovés abans
del 10 de juny, fem tres setmanes tard, ja li vaig comentar Sr. Crespo, ho demanaven perquè fa
uns dies van presentar 200.000 signatures i van fer un acte. Crec que ens hem de felicitar
perquè aquests dies els nou empresonats han estat indultats, tornen a viure en llibertat i penso
que aquest era un sentiment majoritari que tots veiem que aquestes persones,
independentment que es cregués que eren innocents o culpables, ja havien complit
sobradament en els més de tres anys de presó que portaven. Una l’altra cosa és el tema de l’
amnistia, que sinó recordo malament es va demanar al mes de febrer o març i no es va
admetre a tràmit a la Mesa del Congrés, no ho van voler ni debatre perquè és un tema que no
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té recorregut, però el President del Govern Sr. Sánchez va dir que no hi haurien indults i els
han hagut. La política és per negociar, per fer pressió, per tant, en aquest sentit el nostre grup
donarem suport a la moció.
El Sr. Crespo, la moció no va arribar al maig, si no al mes d’abril el mateix dia del Ple, per això
no es va poder incloure a l’ordre del dia, té raó en que els presos polítics han estat indultats,
però és una moció que té vigència, perquè l’indult no és el que nosaltres volíem, a mi
personalment no m’agrada perquè és com si haguessin fet alguna cosa malament i han de
demanar perdó i el nostre grup creiem que no van fer res malament, encara que hi ha grups
que creuen que si, pensava que Junts també pensava que no havien fet res malament, perquè
també tenen uns quants inculpats; no són lliures del tot perquè no poden estar dintre del món
polític, no es poden expressar, sembla dictatorial que una persona no pugui expressar-se
políticament, accepto les seves opinions però no les comparteixo.
El Sr. Alcalde, no crec haver dit, ni suggerit que Junts per Santa Bàrbara penséssim que els
empresonats fossin culpables de res.

S'aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb els vots favorables
dels quatre membres de Junts per Santa Bàrbara, dos d'ERC, una abstenció del PSC,
dues abstencions dels regidors no adscrits i dues abstencions del MAP.
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010,
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels
drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur
polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les
limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que,
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions.
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9
de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català.
També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret
a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’
estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
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d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
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La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones
empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just) i actualment presentades
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països
i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com
a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i
celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de
2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar
l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits
penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’
autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia,
i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens
permeti avançar.
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara
proposa al Ple de l’Ajuntament de santa Bàrbara l’adopció dels següents ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà
de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes
bàsics i essencials d'una societat democràtica.
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2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes,
per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu
resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat,
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la
Independència.
PRECS I PREGUNTES
11. INTERVENCIONS
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Bayerri.
La Sra. Bayerri, regidora no adscrita, unes preguntes per a la regidora d’esports, ja que ens
han demanat si és possible que als gronxadors del poliesportiu, als de l’entrada, si es podria
posar una tanca al seu voltant per protegir els xiquets, si s’escapen per la porta giratòria estem
a tocar de la carretera.
El Sr. Alcalde, s’estudiarà, vindria a ser com la tanca que es va posar als gronxadors de la
plaça dels Segadors.
La Sra. Bayerri, la gestió de les instal·lacions del pàdel, són privades?, és que la pista que
dona contra la carretera, les pilotes surten fora, era per si es podia posar una xarxa.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Panisello.
La Sra. Panisello, regidora d’esports, la gestió del pàdel és una concessió administrativa, vostè
en concret es refereix a la pista de la zona del frontó. Seria un tema a parlar amb el
concessionari.
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La Sra. Bayerri, aquest any no hi ha cap bar a les piscines, no hi forma de poder accedir al bar
des de les piscines, per què?, ja que si estàs dins les piscines s’ha de donar la volta per accedir
al bar, a més m’han dit que hi ha una porta, ens han fet arribar moltes queixes, ja que l’any
passat en plena pandèmia estava oberta, no ho entenem.
I si ens pot explicar alguna cosa respecte els cursets de natació, perquè les mares estan
disgustades, queixant-se, el primer dia hi havia 27 xiquets/es per un sol monitor, el segon un
monitor amb 10 xiquets/es i l’altre amb 27, no sabem si esborrar-los del curset o no, si des de l’
ajuntament es pot fer alguna cosa o què?
La Sra. Panisello, els cursets de natació han començat lo dia 28 de juny, avui és el tercer dia i
amb anterioritat, el dia 22 de juny, va haver una reunió per presentar l’empresa encarregada
dels cursets de natació, per tal de resoldre dubtes dels pares/mares i més gent que s’hi volien
apuntar. Es va informar que seguint les mesures Covid s’havien de fer grups de 10, però no es
sabia la gent que s’hi apuntaria i el dilluns al moment de començar els cursets es van presentar
30 xiquets/es, tots ells del grup blanc que són els més petits, i al grup groc 7, i al grup blau 3;
ens trobem amb el problema de que el grup dels més petits s’ha de desdoblar i afegir monitor o
afegir més hores, a dia d’avui està solucionat, demano disculpes però també una mica de
paciència, ha hagut un canvi i només han estat dos dies.
També ens van demanar poder fer cursets per a nadons i es va dir que no, perquè les piscines
a l’aire lliure no reuneixen les condicions per aquest tipus de cursets.
Respecte a la seva pregunta de l’accés des de les piscines al bar, l’any passat ja es va prendre
la mesura de tapar, provisionalment la porta, i aquest any amb la nova adjudicació de la
concessió del bar es va decidir tancar l’accés ja que, el bar no és només de les piscines, està
obert en horari que les piscines estan tancades, no hi ha socorristes ni vigilància, per tant, les
persones que hi vulguin accedir hauran de sortir per recepció i anar per la part de fora.
La Sra. Bayerri, l’any passat el bar estava obert en horari que les piscines estaven tancades,
que tampoc hi havia socorristes i s’hi podia accedir, no ho entenc.
El Sr. Martí, regidor no adscrit, penso que hauria d’estar obert, es tan simple com tancar la
porta amb clau, a les piscines hi va gent minusvàlida, amb cadira de rodes. Si el problema és
que la gent es cola, quants se’n colen?
El Sr. Alcalde, al bar s’hi pot accedir, quan diuen que han de donar la volta, estem parlant d’una
gran distància, que han de caminar 40 metres?
El Sr. Martí, hem rebut queixes, la nostra proposta és que s’obri la porta quan les piscines
estiguin obertes i tancar-la quan es tanquen.
El Sr. Alcalde, hem pres aquesta decisió perquè pensem que és la correcta.
La Sra. Bayerri, una pregunta per al regidor de serveis, voldria saber com està el tema de la
màquina d’escombrar i sinó ha arribat, el personal de l’ajuntament que cobra per dur-la, quan
està avariada, què fa?
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Espuny.
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El Sr. Espuny, la màquina no ha arribat, i en comissió informativa els hi vaig explicar que
mentrestant ens han llogat una màquina d’escombrar i la persona encarregada de dur-la porta
la que hem llogat.
La Sra. Bayerri, i quan està avariada?, perquè el poble no està molt net.
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El Sr. Espuny, la màquina d’escombrar passa cada quinze dies pel mateix carrer, és fàcilment
comprovable la màquina porta un GPS, per tant, el servei es continua fent. Hi van haver dues
setmanes que va estar parada fins que va arribar la que hem llogat, i la persona que la porta
els dimecres va al Cementiri i la resta de dies va ajudar a la brigada.
La Sra. Bayerri, la part de fora del magatzem municipal està molt descuidat, hi ha molt material
acumulat, s’ha pensat fer alguna cosa?
El Sr. Espuny, als meus companys de govern, sinó sorgida alguna cosa molt urgent, els hi deia
que es faria desprès de sant Joan, perquè el personal de la brigada estava concentrat amb el
tema de les piscines, amb el tema de sant Joan, amb la reforma dels jubilats, de fet ens falta
gent. Ara els hi estic dient desprès de festes majors, perquè no donen l’abast, estem seguint un
planing. Estem fent les obres dels jubilats, que hem hagut de llogar professionals externs
perquè s’ha retardat al no poder deixar de manera permanent a la brigada a l’obra, ja que al
poble a més de les obres es continua fent el manteniment del dia a dia. De manera que quan
tinguem una mica més de temps, la meva idea és netejar-ho i ordenar-ho, ja que molt de
material del que hi ha fora simplement és agarrar el toro i entrar-lo al magatzem. No hi ha
temps físic, pensen que els treballadors tenen un horari, tenen unes obligacions i uns drets i un
dels drets és fer vacances i ho anem combinant de la millor manera.
La Sra. Bayerri, una pregunta per a la regidora d’ensenyament, al mes de maig es va rebre una
subvenció de la Diputació per a la llar d’infants, on es destinaran aquests diners?
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Estarlich.
La Sra. Estarlich, regidora d’ensenyament, és la subvenció que ens dona tots els anys la
Diputació, li passo la paraula a la Sra. Secretària per a que els hi expliqui.
La Sra. Secretària, és una subvenció anual, tots els any la Diputació de Tarragona la convoca, i
va destinada al manteniment de la llar d’infants, a pagar els sous de la directora i les
educadores de la llar d’infants, les obres d’arranjament, els material inventariable i no
inventariable, al personal de neteja, l’assegurança, etc.
La Sra. Bayerri, una pregunta per la regidora de salut, en un Ple vam demanar que s’arrangés
la façana del CAP, i ens van dir que era cosa del departament de Salut, però han posat unes
xarxes i res més.
El Sr. Alcalde, ens pensàvem que un cop posades les xarxes després ho repararien, no sabem
quina intenció tenen, el lògic seria reposar les pedres que han caigut, reparar les que estan a
punt de caure. Haurem de preguntar-los quina intenció porten?.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Martí.
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El Sr. Martí, portaveu del grup dels regidors no adscrits, una reflexió respecte el club de futbol,
vostès van assistir als actes del seu centenari, és un goig tenir un club com aquest, però s’
hauria de buscar una solució per a que el “Santa” dures, ja que, el seu futur és complicat.
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El Sr. Alcalde, passa amb moltes entitats, vostè ha dit molts cops que tota la gent del poble
hauria de passar per la junta del club de futbol, per les AMPA’s de les escoles i instituts, li he
sentit dir a vostè i té tota la raó, perquè és quan comprens tots els problemes que tenen les
entitats, sabem que hi problemes de continuïtat, hem vaig alegrar bastant quan vaig saber que
la temporada pròxima hi haurà continuïtat.
El Sr. Martí, en l’acte ja van veure que igual havien dues centes persones, però per taquilla
només hi van passar dues.
El Sr. Espuny, tant la regidora d’esports com jo vam rebre una proposta i s’intentarà posar fil a l’
agulla, que és delimitar el camp amb unes entrades, de manera que l’entrada del camp fos per
un lloc i la del poliesportiu per un altre, s’ha d’estudiar com fer-ho per minimitzar l’impacte al
poliesportiu.
El Sr. Martí, quan es posen a treballar en aquest tema posi’ns en contacte amb la gent del
futbol per a que els assessorin.
Com és la nostra última intervenció, en nom dels regidors no adscrits, desitjar a tots els planers
i planeres bones festes majors, i en la mesura que sigui possible que participin en tots els actes.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, representant del grup municipal del PSC, una pregunta respecte l’horari de la
llar d’infants, ja que algunes mares m’han preguntat si es podria allargar l’horari de la tarda ja
que a les sis de l tarda és una mica just. Se que és difícil però li demano que ho tingui en
compte.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Estarlich.
La Sra. Estarlich, regidora d’ensenyament, és un tema que se’n ha de parlar, pensen que
estem en la situació que estem, al mes de setembre encara estarem amb grups estables, ens
feia falta una educadora i per al curs vinent es contractarà, amb aquesta incertitud igual ens
toca retallar.
La Sra. Franch, però en el cas que la situació millori, seu plantejarà la possibilitat d’allargar una
hora més per la tarda?
La Sra. Estarlich, és difícil però es pot plantejar.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Garcia.
El Sr. Garcia, representant del grup municipal del MAP, una pregunta per a la regidora de
participació ciutadana, Sra. Estarlich, s’ha fet alguna acció per posar en marxa el reglament de
participació ciutadana?
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La Sra. Estarlich, regidora de participació ciutadana, s’hi està treballant, s’ha parlat amb les
entitats i està en marxa.
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El Sr. Garcia, una pregunta per la regidora Sra. Panisello, recordo que el Sr. Alcalde en un Ple
ens va dir que els regidors de l’oposició no acudíem a les comissions informatives, vaig
comentar que si es continuaven fent a les18 hores jo no podria venir a cap, per això vam
quedar que es farien a les 19 hores, però vostè aquesta darrera l’ha va convocar a les 18
hores, no se si és per algun motiu.
La Sra. Panisello, regidora d’esports, té raó en la primera comissió només hi va assistir el
regidor Sr. Martí, vostè es va excusar per incompatibilitat amb l’horari, i aquesta darrera per
qüestions personal meves l’ha vaig tornar a convocar a les 18 hores, intentaré convocar la
propera a les 19 hores, però els hi demano més assistència ja que en aquesta última també
només va assistir el Sr. Martí.
El Sr. Garcia, si les convoca a les19 hores jo assistiré.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Garcia.
La Sra. Garcia, portaveu del grup municipal del MAP, una pregunta per sa la regidora de salut
la Sra. Pla, faig una mica de memòria l’any 2017 es posa en marxa el servei de rehabilitació al
nostre municipi, mitjançant un acord entre l’Hospital comarcal d’Amposta i el nostre municipi
quedant instal·lat aquest servei a la planta baixa de l’edifici de serveis socials, es cedeix un
espai per donar aquest servei, i ens consta que en aquests moments aquest servei de
rehabilitació no es fa, ens podria explicar el per què?
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Pla.
La Sra. Pla, regidora de salut, des que estem en situació de pandèmia per la COVID-19 s’ha
suspès, perquè no es pot mesclar gent, la gent usuària del centre de dia i els usuaris de
rehabilitació.
La Sra. Garcia, ens consta que la suspensió del servei va ser abans de la pandèmia.
La Sra. Pla, no, com a conseqüència de la pandèmia la direcció de VIMA ens va comunicar que
no es podien utilitzar les instal·lacions.
La Sra. Garcia, vull entendre que un cop estesim en una situació de normalitat es tornarà a
tenir aquest servei?
La Sra. Pla, si, estem buscant un lloc adient, vam parlar amb el mossèn per utilitzar l’espai que
tenen a l’antic saló parroquial, encara que l’ajuntament els hi hagués de pagar el lloguer. Salut
està fent mòduls de rehabilitació en alguns CAP’s, però ens trobem en un canvi de govern i de
conselleries, i estem esperant a veure si ens poden posar un mòdul per fer la rehabilitació els
usuaris de Santa Bàrbara i la resta de pobles que hi venien.
El Sr. Alcalde, o retornar al lloc on es feia abans de la pandèmia que per això es va fer, si la
situació millora i els usuaris estan vacunats i tenim garanties que no hi hauran problemes, seria
compartir la planta baixa del centre de dia, allí estan totes les màquines i serveis.
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La Sra. Garcia, és un servei que es dona al poble, ara hi ha gent que no es pot desplaçar, no
sabem què ha passat.
El Sr. Alcalde és una millora que es va aconseguir i que des de fa un any hem perdut, ja que la
gent s’ha de desplaçar a Amposta.
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La Sra. Garcia, l’objectiu era evitar que la gent es desplaces és una de les conseqüències de la
pandèmia, una altra pregunta en relació als mòduls que s’han posat en altres CAP’s, preguntar
si l’ajuntament ho ha demanat, pensem que seria positiu.
La Sra. Pla, no ho hem demanat, ens ho hem plantejat, un mòdul de rehabilitació, un mòdul
COVID, ens aniria molt bé per no mesclar gent.
La Sra. Garcia, hem fet la consulta i no sabem per què Santa Bàrbara no ho ha demanat.
El Sr. Alcalde, tots els pobles que els tenen són pobles més grans, Roquetes, La Sénia,
Alcanar, Sant Carles de la Ràpia, pobles que tenen el doble de població. Ho podem demanar,
el no sempre el tenim.
La Sra. Garcia, és una cosa positiva, es pot fer triatge, etc.
La Sra. Pla, quan vaig veure la notícia de la instal·lació d’aquests mòduls, em vaig posar en
contacte amb la Sra. Mar Lleixà i em va dir que no era el cas del nostre poble, però no em va
concretar el per què, si per població o per què. El nostre poble potser no té la població suficient
però agafem la resta de pobles veïns.
La Sra. Garcia, per últim desitjar bones festes a tothom, que la gent gaudeixi de la festa i dins
la situació que estem amb coneixement.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Panisello.
La Sra. Panisello, regidora d’esports, voldria fer una descripció de les actuacions que hem fet al
poliesportiu:
S’ha canviat la tanca entre les piscines, la pista de ball i les barbacoes, ja que estava molt
rovellada, s’han canviat el canyissos per una mena de gespa artificial per conjuntar-lo amb l’
entorn verd, s’han repassat totes les juntes de les dues piscines, ha estat una de les tasques
més entretingues que ha fet la brigada, el manteniment dels quartets de les sales de les
bombes, així com repassar les bombes, s’ha aplicat un producte aïllant a tots els desguassos i
als vasos de compensació per evitar fugues, s’han fet rampes a la zona de les pistes de pàdel i
de tennis per facilitar l’accés als minusvàlids, s’està adequant un aseo al costat del bar de les
piscines, no s’ha acabat. S’han canviat, mitjançant una subvenció que ens han concedit, les
faroles de l’entrada, les de la pista de ball, i del camp de futbol sala, s’han canviat per faroles
led, a més aquesta substitució també es farà a la porta d’entrada al poliesportiu, aquesta
actuació no la cobreix la subvenció però pensem que s’ha de fer en consonància amb els altres
canvis, i tenim pendent de col·locar fora uns aparca patinets, així com canviar els metacrilats
del darrera dels seients de la pista de futbol sala que estan petats.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Espuny.
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El Sr. Espuny, regidor de cultura, en la única comissió informativa que he fet aquest any, el Sr.
Martí em va fer una sèrie de propostes i considero que és un bon moment per contestar-li ara al
Ple. El Sr. Martí i jo parlem molts cops però sempre que ho fem és per un tema que el regidor
Sr. Garcia, la regidora Sra. Pla, la regidora Sra. Estarlich i jo compartim, que són els bous.
Una de les propostes feia referència a una sèrie de façanes del poble que són boniques, de
mirar la manera de com poder fer una ruta, ho estem treballant perquè una senyora del poble,
que es diu Olga Prats ens va fer una proposta, ja ens hi hem reunit i intentarem que cada cop
que es publiqui el Magazín publicar dues façanes amb la informació de les mateixes, i així
anirem tenint la història de les façanes del nostre poble.
La segona proposta era en relació al Mèrit Planer, l’any 2020 tocava fer l’edició però es va
anul·lar per la pandèmia, vam intentar fer-la l’any 2021 però a les bases es diu que es fa al mes
de maig i com encara continuàvem en pandèmia també es va anul·lar, de manera que es farà l’
any 2022. Vostè va proposar atorgar el Mèrit planer a dues persones o entitats, ja que ens
havíem saltat una edició; això ja es va provar i no va agradar perquè sempre hi ha una persona
o entitat que destaca més que una altra, i considerem que la persona o entitat que rep el
guardó ha de tenir tot el protagonisme, per això l’any 2022 ho farem com sempre.
També em va comentar la possibilitat d’impulsar un club de lectura juvenil de l’institut, dir-li que,
aquests dos últims anys no s’ha pogut fer, però des de l’Smartcentre es col·labora amb els
centres educatius del municipi, durant l’any es realitzen visites per conèixer l’Smartcentre i
conèixer els serveis que ofereix i les activitats, organitza lectures en veu alta la diada de sant
Jordi, els alumnes de l’institut fan un servei comunitari i participen en el programa Lèxic, que té
per objectiu millor la comprensió lectora dels alumnes de l’escola, es fa en sessions d’una hora
a la setmana i s’ajunten un alumne de l’escola i un de l’institut i treballen la comprensió lectora, l’
Smartcentre també proporciona lots de llibres en català i castellà per a que els professors facin
clubs de lectura a l’institut.
Crec que amb tot això queden contestades les propostes que em va fer.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Marti.
El Sr. Martí, respecte les façanes dir-li si també pot afegir els monuments, com per exemple el
monòlit. En quan al tema de fer dos Mèrits Planers, potser dos alhora no però fer dues edicions
seguides si.
Per últim m’ha sobtat l’inici de la seva intervenció, i que es dubti de la seva professionalitat.
El Sr. Espuny, no s’ha pogut fer dos anys seguits perquè quan s’havien de publicar les bases
estàvem en plena pandèmia.
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, portaveu del grup municipal d’ERC, com a regidor de promoció econòmica
informar que avui s’ha acabat el termini de l’exposició pública de les bases per l’atorgament de
subvencions al comerç i la restauració, de manera que a partir de demà ja es podran presentar
les sol·licituds. Avui també hem tingut una reunió amb uns quants comerciants per informar-los
de com s’està duent a terme la col·laboració amb la Cambra de Comerç.
Com a regidor de governació informar que els guàrdies municipals des de fa uns dies ja poden
sancionar les infraccions de trànsit, aquest servei no té un ànim recaptatori, però sàpiguen que,
amb el poc temps que portem, han posat unes vint sancions.
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Per finalitzar desitjar a tots els planer i planers unes bones festes, amb coneixement, que
puguem gaudir de tots els actes que s’han organitzat.
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El Sr. Alcalde, reitero el que han dit la resta de regidors, desitjar que tinguem unes bones festes
majors, que no tinguessin cap problema, cap contagi i no voldria acabar sense desitjar feliç
aniversari a la regidora Sra. Isabel Garcia.

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Antonio Ollés Molías
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