Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 26 de febrer de 2015.
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde
el Sr. Joan Jordi Boronat Ferré, assistit per la Secretaria accidental, Isabel Verge Caballé,
essent les dinou hores i trenta minuts del dia 26 de febrer de 2015, per celebrar Sessió
Ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:
• Alcalde: Sr. Joan Jordi Boronat i Ferré
• Regidors: Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Jordi Roé Bonfill
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Èric Bel Gisbert
Sr. Fernando Llombart Romeu
Sr. Javier Boqué Piñol
•

Excusa la seva absència: Sra. Àngela Pla Pujol
Sr. March March Mayo

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 3 de desembre de 2014.
2. Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost 2014 al 3r.
trimestre.
3. Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost 2014 al 4t.
trimestre.
4. Donar compte de l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les
obligacions atenent allò que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent al 4t.
trimestre 2014.
5. Aprovació de la rectificació de l’Inventari municipal de béns i drets a 31 de desembre de
2013.
6. Aprovació definitiva Reglament municipal de Regim Intern regulador de l’ús i
funcionament de l’Smartcentre.
7. Aprovació, si s’escau, modificació dels Estatuts del Consorci Localret.
8. Ratificació, si s’escau, de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data
8 de gener de 2015 sobre la manifestació de la voluntat de l’Ajuntament de Santa
Bàrbara de seguir formant part del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià, com a Grup d’Acció Local en el Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020.
9. Ratificació, si s’escau, de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data
8 de gener de 2015 sobre la modificació dels Estatuts del Consorci per al
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià modificació dels Estatuts del Consorci per al
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.
10. Aprovació, si s’escau, moció de rebuig a la indemnització del cas Castor.
11. Precs i Preguntes.
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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: Aprovació, si s’escau, Adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses.
La urgència és ratificada per unanimitat de tots els membres presents de la Corporació.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 3 de desembre de
2014.
L’acta de sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de la
Corporació.
2. Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost 2014 al 3r.
trimestre.
INFORME D’EXECUCIÓ 3r TRIMESTRE 2014
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació.
1.2. Caràcter: Preceptiu.
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral.
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals
de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de
cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la
mateixa Ordre.
3. FONAMENTS DE DRET
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
• 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 de les operacions
comercials.
4. INFORME
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim
dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva
execució fins a la finalització de l’exercici,
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,
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- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de
pagar,
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex
d’inversions i el seu finançament,
- a l’actualització del pla de tresoreria,
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat,
de la regla de la despesa i del límit del deute
- a informació relativa a la plantilla de personal.
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
4.1. Personal
A data 30/09/2014 l’Ajuntament de Sant Bàrbara, té una plantilla de personal de 47
persones els quals es troben Administració general.
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30/09/2014 és de
640.866,01€. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.
4.2. Indicadors pressupostaris
El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 3r trimestre és
del 68,39%. El grau d’execució del pressupost de despeses al mateix trimestre és del
55,41%.
Sobre la realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i
pagament no satisfactori, ja que els cobraments i pagaments no s’ajusten als drets
reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de
cobrament en termes totals és de 759.265,21€ i el pendent de pagament, de
202.934,38€. Per exercici tancats, la recaptació del trimestre ha estat de 294.606,25€.
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 376.101,27.
L’ajuntament té despeses pendents d’aplicar a pressupost per import de 15.816,75€,
també s’han incorporat totes les despeses pendents d’aplicar de l’exercici anterior.
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 3r
trimestre de 2014 és de 974.373,02€.
Es preveu finalitzar el 3r trimestre amb una excedent de tresoreria de 218.406,62€, al fi
de l’exercici 2014 amb una excedent de tresoreria de 146.374,43€.
4.3. Morositat
D’acord amb l’article 5 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 de les
operacions comercials, s’informa desfavorablement sobre el compliment dels terminis
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legals de pagament. Es detecten obligacions pendents de pagament per import total de
86.874,04€ que no compleixen el termini establert.
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit
del deute viu:
4.4.1. Durant el 3r trimestre, el càlcul de la capacitat/necessitat de finançament és de
598.553,21€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el
moment de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost ara no és estable
mentre que en el moment de l’aprovació sí ho era però això es degut a l’aprovació dels
expedients de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014
finançats mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el 3r trimestre, dóna un límit de la regla de la
despesa de 2.453.322,17€ si es compara amb la regla de la despesa determinada en
l’aprovació del pressupost, és superior degut a l’aprovació dels expedients de suplement
de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014 finançats mitjançant el romanent
de tresoreria per a despeses generals, per un import de -646.080,88€.
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 162.216,11 €, en conseqüència, la
ràtio del deute viu al finalitzar el 3r trimestre és del 5,82% i a 31 de desembre de
l’exercici en curs, de 5,46%.
5. CONCLUSIONS
L’ajuntament incompleix en termes acumulats al 3r trimestre amb els objectius
d’estabilitat i de la regla de la despesa degut a l’aprovació dels expedients de suplement
de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014 finançats mitjançant el romanent
de tresoreria per a despeses generals.
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell
d’endeutament del 5,82%, atès que està pendent d’establir per part del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals.
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i
despeses en aquest trimestre.
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en
vigor.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
3. Donar compte de l’informe d’Intervenció de l’execució del pressupost 2014 al 4t.
trimestre.
INFORME D’EXECUCIÓ 4t TRIMESTRE 2014
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Ple de la corporació.
1.2. Caràcter: Preceptiu.
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1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral.
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals
de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de
cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la
mateixa Ordre.
3. FONAMENTS DE DRET
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
• 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 de les operacions comercials.
4. INFORME
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim
dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva
execució fins a la finalització de l’exercici,
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de
pagar,
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex
d’inversions i el seu finançament,
- a l’actualització del pla de tresoreria,
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat,
de la regla de la despesa i del límit del deute
- a informació relativa a la plantilla de personal.
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
4.1. Personal
A data 30/09/2014 l’Ajuntament de Sant Bàrbara, té una plantilla de personal de 47
persones els quals es troben Administració general.
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31/12/2014 és de
884.145,06€. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.
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4.2. Indicadors pressupostaris
El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 4t trimestre és
del 83,18%. El grau d’execució del pressupost de despeses al mateix trimestre és del
93,02%.
Sobre la realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i
pagament no satisfactori, ja que els cobraments i pagaments no s’ajusten als drets
reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent de
cobrament en termes totals és de 611.659,40€ i el pendent de pagament, de
721.794,74€. Per exercici tancats, la recaptació del trimestre ha estat de 406.579,45€.
Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període ascendeix a 376.101,27.
L’ajuntament té despeses pendents d’aplicar a pressupost per import de 15.816,75€,
també s’han incorporat totes les despeses pendents d’aplicar de l’exercici anterior.
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat a la fi del 4t
trimestre de 2014 és de 77.077,09€.
Es preveu finalitzar l’exercici amb una excedent de tresoreria de 213.657,84€.
4.3. Morositat
D’acord amb l’article 5 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 de les
operacions comercials, s’informa desfavorablement sobre el compliment dels terminis
legals de pagament. Es detecten obligacions pendents de pagament per import total de
62.597,16€ que no compleixen el termini establert.
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit
del deute viu:
4.4.1. Durant el 4t trimestre, el càlcul de la necessitat de finançament és de
390.527,53€. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el
moment de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost ara no és estable
mentre que en el moment de l’aprovació sí ho era però això es degut a l’aprovació dels
expedients de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014
finançats mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4.4.2. La Regla de la despesa calculada en el 4t trimestre, dóna un límit de la regla de la
despesa de 2.453.322,17€ si es compara amb la regla de la despesa determinada en
l’aprovació del pressupost, és superior degut a l’aprovació dels expedients de suplement
de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014 finançats mitjançant el romanent
de tresoreria per a despeses generals, per un import de -646.080,88€.
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 352.134,86 €, en conseqüència, la
ràtio del deute viu a 31 de desembre de l’exercici en curs és del 12,53%
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5. CONCLUSIONS
L’ajuntament incompleix en termes acumulats a 31 de desembre de 2014 amb els
objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa degut a l’aprovació dels expedients de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2014 i 2/2014 finançats mitjançant el
romanent de tresoreria per a despeses generals.
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell
d’endeutament del 12,53%, atès que està pendent d’establir per part del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu del deute per a les entitats locals.
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i
despeses en aquest trimestre.
No es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la normativa en
vigor.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
4. Donar compte de l’informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les
obligacions atenent allò que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent al
4t. trimestre 2014.
INFORME DE TRESORERIA
Quart trimestre 2014
Assumpte: Informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions,
atenent allò que disposa l’art. 4.3 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 per a la lluita contra
la morositat de les operacions comercials.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures per a la lluita contra la morositat de les operacions
comercials.
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
ANTECEDENTS:
PRIMER.- El disposat en el present informe, resulta d’aplicació a totes les factures i
resta de documents emesos pels contractistes a efectes de justificar les prestacions
realitzades pels mateixos, de conformitat amb allò disposat en la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Segons disposa l’article 200.4 de la Llei 30/2004 de Contractes del Sector Públic i la
disposició transitòria octava de la llei, en la nova redacció atorgada per la llei 15/2010,
des del dia 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la llei 15/2010) que a partir de
1 de gener de 2013, l’Administració està obligada a abonar el preu de les obligacions, a
les que es refereix l’apartat 4 del l’article 200 de la LCSP, dintre dels trenta (30) dies
següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o de registre de les factures
que acrediten la realització total o parcial de l’objecte del contracte.
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SEGON.- Segons disposa l’article quart apartat 3 de la llei 15/2010 el tresorer elaborarà
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al
pagament de les obligacions de l’entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.
TERCER.- Sense perjudici de la seva presentació al ple de la Corporació, l’informe de la
intervenció i tresoreria municipal hauran de ser remesos, en qualsevol cas, als òrgans
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i del Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya.
Per tot l’exposat anteriorment, i segons la informació i registres que consten en el
sistema que suporta la comptabilitat municipal,
INFORMA:
1.-Que el detall de les obligacions pendents de pagament a data 31 de desembre de
2014 que incompleixen el termini dels 30 dies, fixats a la llei 15/2010, de 5 de juliol és el
següent:
-Nombre de factures:
-Quantia global:

18
62.597,16€

2.- Que les obligacions pendents de pagament que compleixen, a data 31 de desembre
de 2014, el termini legal són les següents:
-Nombre de factures:
-Quantia global:

332
653.965,26€

3.- Que els pagaments realitzats durant el quart trimestre de l’any 2014 fora del termini
legal han estat els següents:
-Nombre de factures:
-Quantia global:

129
165.440,73€

4.-Que els pagaments realitzats durant el quart trimestre de l’any 2014 dins del termini
legal han estat els següents:
-Nombre de factures:
-Quantia global:

377
425.855,22€

La qual cosa es cosa es posa en coneixement del Ple Municipal als efectes pertinents.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
5. Aprovació de la rectificació de l’Inventari municipal de béns i drets a 31 de
desembre de 2013.
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent
a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de
desembre de 2013.
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D'acord amb l’article 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment a
l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, l’Alcalde sotasignat proposa al Ple municipal, l’adopció del següent.
ACORD:
PRIMER. APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació,
actualitzat a data 31 de desembre de 2013 i formulat per la secretària, que incorpora
com annex els inventaris dels béns propis dels organismes autònoms, societats
municipals i altres ens dependents de l’Ajuntament.
SEGON. REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del
Govern.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels set membres de CiU i una abstenció del PP.
6. Aprovació definitiva Reglament municipal de Regim Intern regulador de l’ús i
funcionament de l’Smartcentre.
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de
desembre de 2014, el Reglament municipal de règim intern regulador de l’ús i
funcionament de l’Smartcentre.
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 286 del dia 15 de desembre de 2014 i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 6774 del dia 19 de desembre de 2014, sense que
contra el mateix s’hagi formulat cap mena de reclamació o al·legació.
De conformitat amb el que disposen els articles 162.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya i 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, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar definitivament el Reglament municipal de règim intern regulador de
l’ús i funcionament de l’Smartcentre.
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.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels set membres de CiU i una abstenció del PP.
7. Aprovació, si s’escau, modificació dels Estatuts del Consorci Localret.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Santa Bàrbara en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
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“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats,
i que estarà constituït per:
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació
laboral vigent.
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a
31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la
normativa local i pressupostària.
25.2
El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3
El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
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26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o
pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi
titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o
per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El
Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament
de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa
d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica,
de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts
als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la
denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
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a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1

Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment.
El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci,
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

32.2

32.3

Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Acord unànime de tots els membres que l’integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria
absoluta dels seus membres.
Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el
Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els
objectius del Consorci”.
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Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès
que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop
transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents”.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern,
ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que
per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de
15 de desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels set membres de CiU i una abstenció del PP.
8. Ratificació, si s’escau, de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
de data 8 de gener de 2015 sobre la manifestació de la voluntat de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara de seguir formant part del Consorci per al desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià, com a Grup d’Acció Local en el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
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Al Ple de la Corporació es proposa la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 8 de gener de 2015, que literalment es transcriu:
“D’acord amb l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva
presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a
l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores
dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.
Atès que el Consorci per al Desenvolupament del baix Ebre i Montsià, com a Grup
d’Acció Local, es vol presentar a la preselecció de grups per al nou Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
Atès que l’àmbit territorial del Baix Ebre i Montsià inclourà tots els municipis existents a
les dues comarques, la qual cosa permetrà que siguin beneficiaris dels ajuts Leader.
Atès que han de comptar amb la representació dels principals agents públics i privats
del seu àmbit territorial en els òrgans de decisió del GAL.
I Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors
públics i privats implantats a escala local que defineixen una estratègia, informen i
assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats amb vista al
desenvolupament econòmic i social del seu territori i promouen l’execució dels projectes
d’inversió que generin ocupació o millorin la qualitat de vida.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de seguir formant
part del Grup d’Acció Local, Consorci per al Desenvolupament del baix Ebre i Montsià
durant el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
SEGON. Adherir el municipi de Santa Bàrbara a l’àmbit territorial del Consorci per al
Desenvolupament del baix Ebre i Montsià, durant el Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020.
TERCER. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es dugui a
terme.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Joan Jordi Boronat Ferré, o persona que
legalment el substitueixi, per a la signatura de la documentació necessària per
l’efectivitat dels acords adoptats.
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià.”
L’acord transcrit es ratifica per unanimitat de tots els membres presents de la
Corporació.
9. Ratificació, si s’escau, de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
de data 8 de gener de 2015 sobre la modificació dels Estatuts del Consorci per al
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desenvolupament del Baix Ebre i Montsià modificació dels Estatuts del Consorci
per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.
Al Ple de la Corporació es proposa la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 8 de gener de 2015, que literalment es transcriu:
“L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, en
la seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que
regeixen aquesta entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de
desembre de 2008 es va procedir a la modificació del document arran l’ampliació de
l’àmbit territorial per incorporació de nous municipis i per tal d’atendre diversos
requeriment del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. També
l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de 2012 va aprovar una
modificació al text inicial per adaptació a la realitat actual de funcionament.
En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les disposicions
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local i a les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
Arran aquestes disposicions s’introdueixen les disposicions obligatòries d’adscripció del
Consorci i de separació de membres, dissolució i liquidació.
D’altra banda, vista la voluntat i la possibilitat d’ampliar l’àmbit territorial de les
actuacions del Consorci a totes les poblacions del Baix Ebre i del Montsià, es modifica
l’article corresponent a l’àmbit territorial.
L’acord de l’Assemblea, per aplicació de la normativa vigent, preveu traslladar aquest
acord als ens que integren el Consorci per tal que, els ens locals, d’acord amb el que
disposa l’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, ratifiquin la modificació
aprovada i procedir a la publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es
delegarà al Consorci. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou
text.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià que s’annexa a aquesta proposta.
SEGON. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es dugui a
terme.
TERCER. Traslladar aquest acord al Consorci, amb la delegació expressa que
procedeixi a la publicació de l’acord inicial. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació íntegra del nou text per part del Consorci.”
L’acord transcrit es ratifica per unanimitat de tots els membres presents de la
Corporació.
10. Aprovació, si s’escau, moció de rebuig a la indemnització del cas Castor.
El passat divendres 18 de juliol de 2014, Escal UGS va presentar un escrit de renúncia a
la concessió d’explotació del projecte Castor, desprès d’aconseguir l’autorització dels
seus bonistes, entre els quals hi ha el Banc Europeu d’Inversions (que va comprar 300
milions d’euros sobre el total dels més de 1.400 milions en bons emesos, i va aportar
més de 200 milions en forma de línia de liquiditat). Escal UGS, participada per ACS en
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un 66,7%, considera que ha de ser compensada per l’activitat que ha rebut a terme fins
ara.
La renúncia provocà l’aprovació per Reial decret Llei 13/2014 del Govern espanyol de
l’acord pel qual s’estableix la hibernació de l’emmagatzematge subterrani del gas de
Castor i en què es reconeix una compensació de 1.350 milions d’euros per a l’empresa
promotora Escal UGS, que s’aniran repercutint durant 30 anys en la tarifa de gas.
Com a resposta, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat encarregar als
serveis jurídics de la Generalitat l’estudi de les vies d’impugnació de l’esmentada
Resolució, per tal de prendre “totes les mesures jurídiques” en defensa dels interessos
dels consumidors i dels sectors econòmics de Catalunya, i de la mateixa manera s’oposa
que els costos relacionats amb l’extinció d’aquesta concessió es puguin imputar als
ciutadans i als pressupostos públics, ja que defensa que el projecte no entrarà en servei
per limitacions atribuïbles al pla i a al seva execució.
Als efectes, el Govern demanarà que l’executiu e Mariano Rajoy faci públics tots els
estudis i informes que hagi encarregat o recopilat sobre els errors del projecte, els
episodis sísmics que va ocasionar a les Terres de l'Ebre ’es del començament dels
treballs relatius a l’emmagatzematge de gas i els costos que hagi ocasionat tota
l’operació.
També ha expressat el Govern que traslladarà els fets a la Comissió Europea perquè es
pronunciï sobre si la decisió adoptada pel Govern espanyol s’ajusta al dret comunitari, i
també avaluarà l’impacte del Reial decret sobre les famílies i empreses per estudiar que
puguin reclamar danys i perjudicis.
El Parlament de Catalunya, a instàncies del Grup Parlamentari de CiU també s’ha
pronunciat en aquest sentit, tot demanant el desmantellament total de les instal·lacions i
la depuració de responsabilitats. Han mostrat suport, entre altres, els diputats d’ERC,
PSC i ICV.
Els eurodiputats d’ERC-NeCat, Josep Maria Terricabras i Ernest Maragall, han denunciat
a la Comissió Europea que els consumidors hagin d’assumir el pagament de la
indemnització de 1.350 milions d’euros del magatzem de gas Castor, un projecte que va
rebre finançament europeu i que ha hagut d’aturar la seva activitat pels moviments
sísmics que va provocar. Aquests es sumen a la denúncia feta dimarts a la Comissió
Europea per l’eurodiputat d’ICV, Ernest Urtasun.
Per la seva banda, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, també estudia impugnar-ho. I per
fonamentar la impugnació, Ribó es reunia amb entitats de defensa dels drets dels
consumidors, col·legis professionals afectats –advocats i enginyers- i moviments veïnals
per estudiar accions legals contra una decisió que ha qualificat d’”indignant”.
Tot plegat descriu el clima d’indignació i preocupació, de les forces polítiques i socials
envers l’acord indemnitzatori, sense perjudici de, com expressa la Plataforma en
Defensa de les Terres del Sénia, celebrem la suspensió dels magatzem de gas submarí,
però convenint que cal mantenir la lluita, ara, per evitar que l’usuari pagui els plats
trencats.
Per tot l’exposat es proposa al Ple que es prenguin els següents:
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ACORDS
PRIMER. Mostrar el rebuig del Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara a la indemnització
fixada pel Reial decret Llei 13/2014 del Govern espanyol pel qual es reconeix una
compensació de 1.350 milions d’euros per a l’empresa promotora Escal UGS, que
s’aniran repercutint durant 30 anys en al tarifa de gas.
SEGON. Donar tot el suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat d’impugnar
l’esmentat Reial decret Llei 13/2014 del Govern espanyol, així com a la seva oposició a
que els costos relacionats amb l’extinció d’aquesta concessió es puguin imputar als
ciutadans i als pressupostos públics.
TERCER. Donar suport a les iniciatives que en el mateix sentit pugin endegar el Síndic
de Greuges, la Plataforma.
QUART. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat i a la Plataforma i
als Ajuntaments de la comarca.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué representant del grup municipal del PP, han hagut moltes notícies en el
sentit que el Partit Popular ha pagat molt aviat la indemnització, per això m’agradaria fer
una mica d’explicació de com han anat les coses, el Partit Popular s’ha vist obligat a fer
aquest pagament en aplicació de l’article 14 del RD 855/2008, de 16 de maig, que
diu:“En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instal·lacions revertirán al
Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los
titulares, en coherencia con lo establecido en el artículo 92.1.a) de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos se compensará a la empresa concesionaria por
el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo
siempre que estas continúen operativas...”. Aquest Reial Decret està signat pel Ministre
d’Indústria Miguel Sebastián Gascón.
En aquest moment s’incorpora a la sessió plenària el Regidor Sr. Fernando Llombart
Romeu, representant del grup municipal d’UP.
El Sr. Boqué, continua dient, l’Administració General de l’Estat considerava il·legal i lesiu
per a l’interès públic un incís de l’article 14 del RD 855/2008, que preveu una
compensació a l’empresa en cas de l’anul·lació o extinció anticipada de la concessió. El
Tribunal Suprem va desestimar el recurs interposat i a partir d’aquí el Govern no ha
tingut més remei que pagar la indemnització.
Jo votaré a favor de la moció, perquè penso que les persones, les empreses, els
empresaris poden emprendre els negocis que consideren oportuns però com la pròpia
paraula diu, empresari, és aquell que accepta el risc i ventura dels negocis que emprèn,
per tant, considero que hi ha un error en el contracte que es va fer i per desgràcia de
moment ho hem de pagar tots els ciutadans. Segons les informacions que tinc, el
Govern, el Partit Popular o el Sr. Rajoy, ja traurà tots els informes i altra documentació
relativa al cas, perquè a ningú l’hi agrada pagar una cosa que consideres injusta; que
faci el que hagi de fer, el cert és que els ciutadans de les Terres de l’Ebre i del nord de
Castelló, hem sortit molt afectats i no tenim perquè pagar-ho.
Passant a la votació la moció es aprovada per unanimitats del membres de presents de
la Corporació.
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11. Precs i Preguntes.
No n’hi ha.
Urgències
Acabat l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, i prèvia la seva declaració
d’urgència, adoptada per unanimitat, va tractar-se l’assumpte i adoptar-se l’acord següent:
Aprovació, si s’escau, Adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania
en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no
formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir
les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20%
l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic
procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també vol avançar cap a
l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per
respondre als efectes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Bàrbara fa seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en
més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les
energies renovables; .
Segon.- L’Ajuntament de Santa Bàrbara es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de
Tarragona, coordinadora territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que
es prestarà mitjançant assistència tècnica.
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Tercer.- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures
d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un
ordre de prioritats.
Quart.- L’Ajuntament de Santa Bàrbara es compromet també a elaborar un informe
biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar
(en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia
sostenible a Europa.
Cinquè.- Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer possible les
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al
seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en
els termes del model establert).
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels set membres de CiU, un del PP i una abstenció d’UP.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent les dinou
hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vistiplau
L’Alcalde

Joan Jordi Boronat Ferré
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