Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 27 d’agost 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 Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., Isabel Verge Caballé,
essent les vint hores del dia 27 d’agost de 2015, per celebrar Sessió Ordinària del Ple de
l’Ajuntament.
Assistents:
•
•

Alcalde:
Regidors:

•

Excusa la seva absència: Sr. Manel Crespo Liñan

Sr. Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch
Sr. March March Mayo
Sra. Eva C. Franch Cases
Sr. Javier Boqué Piñol

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 22 de juny de 2015.
2. Aprovació, si s’escau, calendari de festes locals 2016.
3. Aprovació, si s’escau, Subvencions Entitats Culturals i Esportives 2015.
4. Aprovació, si s’escau, adquisició directa finca qualificada com a sistema general viari.
5. Precs i Preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 22 de juny de 2015.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació.
2. Aprovació, si s’escau, calendari de festes locals 2016.
Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en el que exposa que s’està
preparant l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2016.
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i que per Decret 177/1980, de 3
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d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Vist l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, adopta els següents
acords:
PRIMER. Aprovar com a festes locals del municipi de Santa Bàrbara per a l’any 2016,
les següents:
Dia 9 de maig festivitat de Sant Gregori patró del municipi.
Dia 5 de desembre.
SEGON. Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
3. Aprovació, si s’escau, Subvencions Entitats Culturals i Esportives 2015.

Entitat
Associació de jubilats i pensionistes
Associació de Dones Planeres
Associació Aragonesa Planera
Coral Santa Bàrbara
Grup Teatral Planer
Associació de Pares de l’institut Les Planes
Associació de Mares i Pares de l’Escola Jaume Balmes
Club de Twirling Santa Bàrbara
Societat de Caçadors Sant Gregori
Club Tennis Taula
Club de Futbol Santa Bàrbara
Penya Amics dels Cavalls
Associació de DJ’s

Import
proposat
400,00
1.500,00
200,00
500,00
600,00
500,00
500,00
2.500,00
300,00
100,00
11.700,00
700,00
100,00

El Sr. Alcalde informa que un cop valorades les sol·licituds, els pressupostos presentats i
les activitats a realitzar durant l’any 2015, per les diferents entitats municipals, se’ls hi ha
assignat un import fix més les aportacions puntuals que es van fent a les entitats al llarg
de l’any per a ajudar-los a sufragar les despeses d’algunes activitats.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, els hi voldria demanar que per al
pressupost de l’any 2016 es mirés de fer aportacions més equitatives entre les diferents
entitats, que es fes un control de les factures amb les que justifiquen la subvenció
rebuda, saber en què es gasten les subvencions, a què destinen els diners. A més soc
conscient que a banda de les subvencions se’ls hi fa aportacions per fer front a actes
que fan al llarg de l’any amb la qual cosa estic totalment d’acord.
El Sr. Alcalde, en el document de sol·licitud de subvenció ja va una justificació, tot i que
no amb factures, i presenten un pressupost per l’any que demanen la subvenció,
evidentment que fem un acte de fe, de creure’ns els que ens diuen.
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El Sr. Boqué, per això l’hi deia de fer un repartiment més equitatiu, ja que no es demana
factures, entre les diferents associacions.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, una pregunta veig que no està la
Unió Musical Jaume Balmes.
El Sr. Alcalde, perquè l’escola de música és municipal i es va signar un conveni de
col·laboració i per tant, reben la quantitat que se’ls hi assigna. I aquest any en ocasió del
seu 25è aniversari se’ls esta ajudant a pagar les factures.
El Sr. March, és bo que la gent ho sàpiga, no deixa de ser curiós que se’ls hi paguen
factures i a la resta no se’ls hi controlin, estic d’acord amb el Sr. Boqué en que s’hauria
de dur un control més exhaustiu. El nostre grups s’abstindrà ja que no hem pogut
participar en la decisió dels imports a assignar, esperem que de cara l’any vinent el
nostre grup pugui participar.
El Sr. Alcalde, la partida pressupostària és la que és i s’ha de repartir entre les entitats
que hi ha, a més de vegades hi ha associacions que quan aprovem les subvencions ja
han fet la despeses i no és pot retallar.
El Sr. March, no es tracta de retallar, es tracta de poder participar en l’elaboració de la
proposta.
El Sr. Alcalde, el 30 de març s’acaba el termini per presentar les sol·licituds, per tant a
parir de l’1 d’abril ja podeu anar i demanar la documentació, i a partir de llavor ja es pot
decidir, perquè suposa que les subvencions del 2016 s’aprovaran més aviat que les
d’aquest any, espero que al mes d’abril o maig.
El Sr. Boqué, voldria fer un incís, és cert que es va explicar a la Junta de Portaveus i
voldria felicitar a l’equip de govern, perquè hi ha coses que no s’expliquen i és bo que el
poble ho sàpiga, quan es van crear les llars d’infants i les escoles de música, és va dir
des de la Generalitat que es creessin, que es tiressin endavant que ells farien les
aportacions econòmiques necessàries i ara un cop creades no arriben les subvencions,
no paguen, i a sobre els obliguen a assegurar al personal docent, és indignant i quan
arriba el moment de la veritat no compleixen el que van dir, de manera que la despesa
és municipal, de manera que l’Ajuntament té que fer un esforç ja que la Generalitat a
l’hora de la veritat no dona res o poca cosa.
El Sr. Alcalde, és la reivindicació que sempre tenim els Ajuntaments, en el sentit que
se’ns encolomen serveis que en un principi han de ser cofinançats i que al final acabem
sent finançats pels Ajuntaments que podem i els que no podem tanquen el servei.
El Sr. Boqué, pels Ajuntaments i els usuaris, que al final són els qui ho pateixen, tan en
els cas de la llar d’infants com de l’escola de música.
El Sr. Alcalde, aquesta queixa ja s’ha fet arribar a tot arreu, la Consellera, al Delegat
Territorial, ..., i la justificació sempre és la mateixa que no hi ha diners per a tot, que
primer són les nòmines i desprès per als serveis que poden arribar. En aquest cas
prioritzen les llars d’infants i desprès les escoles de música, de manera que per a les
llars d’infants arriba alguna cosa i les escoles de música es queden despenjades.
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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 dues abstencions d’EP.
4. Aprovació, si s’escau, adquisició directa finca qualificada com a sistema general
viari.
Vist l'expedient instruït per l'adquisició directa de la part a segregar de la finca qualificada
com a sistema general viari propietat del Sr. Joaquín Tomàs Cuadrad, situada al terme de
Santa Bàrbara.
Atès que la finca a adquirir han estat valorada pels serveis tècnics municipals en 10.000,00
€.
Atès que el valor d'adquisició de la finca no supera el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost municipal.
Atès que s'ha donat trasllat de l'expedient a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
Es proposa l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l'adquisició directa al Sr. Joaquín Tomàs cuadrad, per un preu de
DEU MIL EUROS (10.000,00 €) de la finca situada al terme de Santa Bàrbara, amb la
descripció següent: “Parcel·la de terreny destinada a vial públic situada al terme de
Santa Bàrbara, carrer Raval dels Sabres, 5-7 de superfície 313,82 m2. confronta: nord
Maria Mercedes Roiget Inocente, Dolores Barberà Caballé, José M. Roda Llatge, José
Francisco Romeu Queral mitjançant vial i sud, resta de la finca de la qual es segrega i
Dawson Cheryl; oest, carrer Hereu; est, carrer Raval dels Sabres”.
La finca se segrega de la major, inscrita al Registre de la Propietat al volum 3375, foli
82, finca 2280, que restarà amb la següent descripció: “Urbana: parcel·la de terreny
situada al terme de Santa Bàrbara, carrer Hereu sense número de superfície segons
registre de la propietat 300,18 m2. confronta: nord, carrer Hereu; sud, Rosa M. i
Montserrat Curto Farnós; oest, Juan Gimeno Fort; i est, Dawson Cheryl””.
Li pertany per compra a José Bonfill Baiges i Agustina Bueno Reverté, segons resulta de
l'escriptura atorgada davant el Notari, Eduardo Urios Camarasa, el dia 2 de juny de 1972.
Referència cadastral: 8605418BF8180F0001ET.
SEGON. Les despeses derivades de la compravenda, inclòs l'Impost municipal sobre
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana cas que es devengui, seran de
càrrec de l'Ajuntament.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós, per tal que en nom i
representació de l'Ajuntament signi l'escriptura pública corresponent.
El Sr. Alcalde explica als membres de la Corporació que es tracta de l’adquisició d’un petit
terrenys entre els carrers Hereu i Andorra, que ens permetrà enllaçar aquest carrers i
donar sortida al carrer Hereu.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
5. Precs i Preguntes.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, una pregunta en el Ple
d’organització del nou Consistori, es va aprovar delegar la facultat de direcció i
administració de diverses àrees i serveis municipals en els regidors, aquestes delegacions
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han canviat?, l’hi pregunto perquè va sortir una notícia a la Plana Ràdio, per sort existeix
l’emissora local i ens assabentem de moltes coses, ja que com a regidors no ens ho
expliquen, ens hem assabentat que algunes tasques que en principi s’havien delegat en un
regidor i ara les portarà un altre, per tant, voldria saber si això és així, i l’hi agrairia que amb
la de mitjans que actualment hi ha en ho fessin saber.
El Sr. Alcalde, és que no tinc constància d’aquests canvis que vostè diu en el cartipàs
municipal, a no ser que hi hagués una errada, en principi les assignacions són les que eren.
Si em concreta una mica més del què parlem l’hi podré contestar.
El Sr. Boqué, simplement l’hi dic per la notícia que vaig senti, jo tenia entès que la Regidora
Judit Lleixà portaria festes i fires, carnaval, ..., i ara es veu que no ho portarà.
El Sr. Alcalde, ja ho vaig explicar, la Sra. Judit Lleixà portava festes majors, la cavalcada,
sant Antoni, sant Gregori, carnaval, l’11 de setembre; tota una sèrie de festetes que es van
fent al llarg de l’any, aquestes són les que se l’hi descarreguen i que es reparteixen entre
les diferents àrees, per exemple, la cavalcada de Reis passa a la Regidoria de Joventut, li
dic de memòria i no m’agradaria equivocar-me, festes major, sant Gregori i sant Antoni, les
portarà la Regidora Judit Lleixà, a més de la fira de l’oli; el Regidor Adrià Batiste la
Cavalcada de Reis i Jornades Nadalenques; la Regidora Laia Pla el tema de l’11 de
setembre; i el Regidor Joan Abella portarà el Carnaval.
Tal i com l’hi he dit la Regidora Judit Lleixà es descarregarà d’assumptes, ja que com
estava organitzat quan acabava festes majors havia de començar amb l’11 de setembre,
seguia la fira, les jornades nadalenques, i d’aquesta manera l’hi donen un respir, i farà un
dia d’atenció al públic durant els matins ja que jo no hi podré estar, de manera que si algun
veí vol venir pels matins els atendrà. Potser en aquells moments no es va especificar tant.
El Sr. Boqué, voldria que em fessin una valoració de les passades festes majors, tenint en
compte que ha estat el primer any sense “Lo Puesto”, i de com a anat el tema de la
joventut.
Un altre prec, tinc en compte que estem en vacances, però els hi agrairia que hi hagués
una mica de més cura amb el manteniment del cementiri municipal, un terme mig entre Tot
Sants i tal com ara està.
No se qui és el responsable de la pàgina web de l’Ajuntament, però des del Partit Popular
els hi demanem que ens agrairia que anés per davant, és a dir, quan entres a la pàgina
web te’n assabentes de les coses que s’han fet i seria bo que per exemple les associacions
que van a fer un acte trobar-lo a la pàgina web, les activitats de les AMPA de l’escola i de
l’institut, la borsa de treball, etc. És bo que hi apareguin les notícies passades però també
les activitats previstes; perquè hi ha gent que la troba obsoleta.
Per últim fer un agraïment perquè ara si que a totes les juntes de govern em fan arribar la
relació de pagaments, però tinc que insistir en la relació de pagaments per Decret de
l’Alcaldia no se’n ha rebut cap, per això agrairia que ens les facilitessin.
El Sr. Alcalde, recollim els seus precs.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP.
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El Sr. March, farem precs i no preguntes, ja que, encara que us van demanar que la
convocatòria es fes amb 72 hores d’antelació per poder presentar les preguntes, i així ho
heu fet, nosaltres no hem presentat les preguntes, per tant els hi farem precs.
El primer prec, ja em vàrem parlar abans del Ple de constitució, sobre la possibilitat de
tancar el Passeig de les Escoles a les hores d’entrada i sortida dels xiquets a l’escola,
durant uns 10 o 15 minuts abans i desprès de l’entrada i sortida.
El Sr. Alcalde, és un prec del que ja en tinc constància i al que l’hi he trobat alguna pega, si
es talla el Passeig de les Escoles, el problema es trasllada al carrer del Mestre, l’únic que
fem és traslladar el perill un carrer més atràs perquè el que no podem fer és paralitzar el
trànsit, si és tingués una alternativa clara per la part del darrera seria més viable.
El Sr. March, si els pares veuen el carrer tallat aparcaran abans i ja traurem cotxes, ja que
el trànsit d’aquella zona pràcticament és dels pares.
El Sr. Alcalde, d’aquí al 14 de setembre ja farem l’estudi de la viabilitat de la seva proposta.
El Sr. March, un altre prec, de cara a preparar els pressupostos de l’any vinent van
demanar parlar amb la Regidora d’ensenyament, un representant dels grups de l’oposició i
l’AMPA de cara a fer un estudi de la possibilitat de fer els llibres de text gratuïts per als
alumnes de primària, veure al menys la predisposició.
El Sr. Alcalde, ja l’hi dic ara de cara els pressupostos del 2016 és inviable, ara si vostè ho
vol començar a preparar per als dels 2017, tothom ho ha de veure viable, l’AMPA, l’escola,
ja l’hi dic jo no és qüestió de diners sinó de ganes de la gent implicada, hores de feina,
hores de revisar llibres, hores de gestió de la gent implicada si que en hi ha, i això és el que
s’ha de lligar perquè al final no acabi caient damunt la regidora
El Sr. March, per això demano una reunió amb tots els implicats, per veure la predisposició.
El Sr. Alcalde, si a nivell de l’AMPA es vol sol·licitar l’Ajuntament els hi donarà suport.
El Sr. March, l’últim prec, fa referència a que ara que s’acaba l’estiu que ens facin un balanç
econòmic de les piscines municipals i a veure si de cara l’any vinent es pot fer un
ajustament, ja que hi alguna cosa com a mínim estranya, l’hi van demanar que algun dia a
festes majors fos gratuït i vostè em va dir que no es podia fer.
El Sr. Alcalde, jo l’hi vaig dir que les entitats que puntualment organitzessin per a festes un
acte i volguessin entrades per a la gent que hi participés que no hi havia cap problema,
però que obrir les portes a tothom algun dia de festes no ho creiem convenient.
El Sr. March, ens va dir que legalment no es podia fer i ara resulta que el dia 31 d’agost
s’obriran al públic de forma gratuïta, i no hi veig la diferència.
El Sr. Alcalde, l’últim dia hi haurà inflables, una gimcana, es lliuren uns diplomes als xiquets
participants en els cursets.
El Sr. March, només dic que si es pot fer l’últim dia també es pot fer un dia de les festes
majors.
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El Sr. Alcalde, també l’hi vaig dir que, no per proposta seva sinó nostra, que de cara l’any
vinent està previst estudiar econòmicament tot el tema de les piscines municipals, no
només de les festes majors sinó a nivell de tot l’estiu, per tant, quan tinguem tota la
valoració de la temporada si convé en farem un debat.
El Sr. March, que el Regidor d’esports ens convoque i en fem una valoració.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent
les vint hores i trenta-i-set minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde

Alfred Blanch Farnós
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