Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 29 d’octubre 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 29 d’octubre de 2015, per celebrar Sessió Ordinària del Ple
de l’Ajuntament.
Assistents:
•
•

Alcalde:
Regidors:

•

No assisteix: 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 02 de setembre de 2015.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les Ordenances Municipals.
3. Donar compte del Decret d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, la
regla de la despesa i objectiu del deute públic, en la modificació de crèdit 2/2015.
4. Donar compte de l’aprovació de l’expedient 3/2015 de modificació de crèdit per
transferència de crèdits entre partides.
5. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es determinen les línies
fonamentals del pla pressupostari a mig termini per al període 2016-2018.
6. Aprovació, si s’escau, Reglament de Règim intern del Centre de dia.
7. Aprovació, si s’escau, Atribució de les funcions de tresoreria a la Sra. SecretàriaInterventora d’aquest Ajuntament.
8. Aprovació, si s’escau, Moció de suport al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la
Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
9. Aprovació, si s’escau, Moció en relació al projecte “Autovia Castelló-L’Hospitalet de
l’Infant. Carretera N-340, tram La Jana-L’Hospitalet de l’Infant”.
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10. Aprovació, si s’escau, Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President
Lluís Companys i Jover. Justícia Universal i Memòria Històrica.
11. Precs i Preguntes.
Desenvolupament de la sessió
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, delegació de competències en matèria de gestió de residus en el
Consell Comarcal del Montsià.
La urgència és ratificada per unanimitat de tots els membres de la Corporació.
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 02 de setembre de
2015.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de la
Corporació.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les Ordenances Municipals.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les següents ordenances fiscals:
Núm. 1
Impost de béns immobles.
Núm. 13
Taxa per prestació de serveis a la piscina municipals, instal·lacions
esportives i altres serveis anàlegs.
Núm. 17
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans.
Núm. 27
Taxa de serveis assistencials.
D’acord amb el que establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Secretària interventora acctal. ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals.
Al Ple de la Corporació, es proposa l’adopció del següents:
A C O R DS
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals:
Núm. 1
Impost de béns immobles.
Núm. 13
Taxa per prestació de serveis a la piscina municipals, instal·lacions
esportives i altres serveis anàlegs.
Núm. 17
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans.
Núm. 27
Taxa de serveis assistencials.
SEGON. Aquest acord provisional i els textos integres de les ordenances fiscals que s’hi
annexen pel que fa referència a les modificacions efectuades en els altres casos, s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies
des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions.
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TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més els textos modificats en les
següents ordenances fiscals:
Núm. 1 Impost de béns immobles.
Núm. 13 Taxa per prestació de serveis a les piscines municipals, instal·lacions
esportives i altres serveis anàlegs.
Núm. 17 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans.
Núm. 27 Taxa de serveis assistencials.
D’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publicaran
al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
El Sr. Alcalde explica als membres de la Corporació que, respecte l’IBI la modificació
suposarà una rebaixa de cinc punts deixant-lo al 0,80%, això es notarà en que el rebut
baixarà sobre un 6%, exactament un 5,96% a més de donar facilitats en el pagament dels
rebuts mitjançant el seu fraccionament en dos rebuts d’igual import sense interessos.
En relació amb la taxa per la prestació de serveis a les piscines municipals, el que es
proposa és reestructurar els preus, aquests ja feia temps que no es tocaven i ara s’ha
decidit canviar el sistema de preus, que de forma resumida serien: entrada normal
(persones adultes) i bonificada (de 3 a 12 anys, més de 65 anys, pensionistes, famílies
nombroses, famílies monoparentals, persones amb una minusvalia reconeguda superior
al 65% i aturats de llarga durada). L’entrada diària no es modifica, però la entrada de
caps de setmana s’ha fraccionat en matí i tarda. Als abonaments mensuals s’aplicarà un
descompte del 10% a aquelles persones incloses dins la unitats familiars empadronades
a la mateixa adreça. I a més a més, afegim un segon descompte d’un altre 10% en
l’abonament d’aquelles persones que acreditin ser sòcies d’alguna entitat o associació
de Santa Bàrbara, de manera que es poden acumular fins a obtenir un descompte
màxim del 20% per persona.
Hem afegit un altre tipus d’entrada el P10, un tiquet de 10 entrades no nominatives que
es poden utilitzar per qui vulgui, i quan es vulgui, amb un preu intermig entre l’entrada
normal i l’abonament.
La modificació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans únicament fa
referència a la seva adaptació a la legislació vigent actualment, no es modifica cap
import de l’impost només s’adapta a la llei actual.
La modificació de la taxa de serveis assistencials fa referència a les taxes per la
utilització del centre de dia, en un principi el preu que marca la Generalitat a més
d’establir la bonificació als usuaris anteriors a l’adjudicació de la gestió del centre i la
regulació dels serveis complementaris.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Rodríguez, Regidora del serveis socials.
La Sra. Rodríguez, el preu de la Generalitat és d’uns 28,00 €/dia i així necessitem tenirho aprovat a les nostres ordenances per si en un futur tenim places acreditades o places
concertades, però l’empresa adjudicatària del servei en la seva oferta va oferir un preu
més baix per això en aquesta ordenança, a part de la bonificació que ha comentat el Sr.
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Alcalde, també aprovem un preu més baix que es correspon entre la diferència entre el
preu de la Generalitat i l’ofert per l’empresa que és un 15% més baix.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP.
El Sr. Boqué, si ara entra un nou usuari al centre també se l’hi aplicarà la bonificació o el preu
marcat per l’empresa adjudicatària?.
El Sr. Alcalde, els nous usuaris pagaran el preu ofert per l’adjudicatària del servei.
El Sr. Boqué, siguin o no del poble?
El Sr. Alcalde, siguin o no del poble, la bonificació només s’aplica a aquells usuaris que
procedeixin de l’antic centre de dia que gestionava directament l’Ajuntament i que era un
preu més econòmic perquè el servei tampoc era el mateix que ara s’ofereix; i quan entrarà
un nou usuari se l’hi aplicarà el preu que ara aprovem en aquesta ordenança.
El Sr. Boqué, ho trobo una mica injust respecte dels nous usuaris que vagin entrant.
El Sr. Alcalde, si però és una qüestió que poc a poc s’anirà normalitzant i d’aquí poc tots els
usuaris pagaran el mateix.
El Sr. Boqué, votaré a favor, i inclús vull felicitar-los ja que per primera vegada no és que no
s’apugen sinó que es redueix l’IBI, tinc que felicitar-lo, en primer lloc perquè es baixa i perquè
el Partit Popular feia moltes legislatures que al seu programa electoral portava que es
fraccionés el pagament, per això jo l’hi demanaria que es pogués fraccionar en tres o més
pagaments sempre que hi hagués una justificació i que se’n fes difusió del calendari de
cobrament dels impostos i les taxes a través de la Revista Magazín de forma periòdica.
El Sr. Alcalde, els impostos aquests anys han estat congelats, no s’han apujat. En quant a
donar-ne publicitat ja es ve fent, a la revista del primer trimestre al mes d’abril sempre es
publica el calendari del contribuent. El fraccionament serà per tothom igual, de forma lineal
amb dos terminis, un primer al mes de juny i el segon al mes d’octubre-novembre. Si algú
necessita que se l’hi ampliï el fraccionament ho ha de demanar com fins ara a Base i llavors
ja se’ls apliquen interessos.
Entenem que a tothom l’hi anirà bé el fraccionament en dos terminis, per això no farà falta
que la gent ho vingui a demanar, s’aplicarà a tothom .
El Sr. Boqué, jo el que havia entès és que s’havia de demanar.
El Sr. Alcalde, no, ho demana directament l’ajuntament a Base i aquest ho aplica a tothom.
El Sr. Boqué, felicitar-lo i encoratjar-lo a seguir en aquesta línia perquè en definitiva se’n
beneficia el poble.
El Sr. Alcalde, tots lluitem pel bé del poble i el que volem, els que estem aquí i gent que no hi
està, és una Santa Bàrbara millor, això si sempre que les circumstàncies ho permetin.
El Sr. Boqué, és cert que els impostos estaven congelats, però sempre és d’agrair que es
baixin, quan el normal és pujar-los.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Marc March, representant del grup municipal d’EP.
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El Sr. March, estem d’acord amb el Regidor del PP, i també el volem felicitar per dues raons,
en primer lloc per l’esforç que representa rebaixar la part d’ingressos que l’Ajuntament rep de
l’IBI, tenint en compte que ens pujarà per la regularització cadastral, i en segon lloc, pel tema
de la revisió de la taxa de les piscines municipals, que els hi havíem demanat quan es va
parlar del suport a la investidura, ja que natros no hi estàvem d’acord, aquesta revisió no és
la que natros voldríem, perquè com els hi vàrem explicar haguéssim volgut que els
abonaments fossin de 15 dies, que de zero a cinc anys fos gratuït, però se’ls hi ha vist la
voluntat i per això votarem a favor de les ordenances i els felicitem perquè com vostè ha dit
tots volem el millor per al poble.
El Sr. Alcalde, entenc que és una reivindicació seva bastant insistent i entenc que es senti
satisfet si aconsegueix una part de les seves reivindicacions.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
3. Donar compte del Decret d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat, la regla de la despesa i objectiu del deute públic, en la modificació de
crèdit 2/2015.
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
2. ANTECEDENTS
2.1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 10 de setembre de 2015 s’ha incoat l’expedient de
modificació de crèdit del pressupost vigent mitjançant generació de crèdit finançat amb
les aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o jurídiques per
a finançar, juntament amb l’Entitat Local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa siguin compresos en les seves finalitats i objectius,
del pressupost vigent de la corporació.
2.2. El Regidor d’Hisenda, en data 14 de setembre de 2015, ha proposat les partides i
els imports que s’han de modificar, finançades mitjançant generació de crèdits per
ingressos no tributaris.
2.3. El resum per capítols de la previsió de liquidació del pressupost vigent amb les
modificacions pressupostàries en tràmit que afecten al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, és el següent:

Ingressos
Capítol 1
Capítol 2

2015
1.306.269,48
17.000,00

Despeses
Capítol 1
Capítol 2
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Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Total

600.224,45
885.853,22
18.100,00
0,00
66.535,25

Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7

2.893.982,40

Total

Ingressos no financers
Ajust d'ingressos
Ingressos ajustats
Despeses no
financeres
Ajust de despeses
Despeses ajustades
Superàvit no financer
Ajustos
Capacitat de
finançament

6.800,00
135.449,85
0,00
398.298,00
22.340,00
2.699.256,79

2015
2.893.982,40
-99.273,15
2.794.709,25
2.699.256,79
0,00
2.699.256,79
194.725,61
-99.273,15
95.452,46

Tenint en compte la modificació de crèdit en tràmit, la suma dels ingressos no financers,
capítols 1 a 7, és superior a la suma de les despeses no financeres, capítols 1 a 7, amb
la qual cosa, s’obté un superàvit no financer per import de 194.725,61€. Tenint en
compte els ajustos SEC que sigui procedent realitzar, de -99.273,15€, es genera
capacitat de finançament per import de 95.452,46€.
2.4. Compliment de la regla de la despesa:
Despeses capítols 1 a 7
Interessos (sense comissions)
Suma de capítols 1 a 7 de despeses
AJUSTOS Càlcul despeses no financeres segons el SEC
(-) Venda de terrenys i altres inversions reals
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació
Local (6)
(+/-) Execució d'Avals
(+) Aportacions de capital
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes
(+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al
pressupost
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de
les Associacions Público privades
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat
(+/-) Arrendament financer
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2014
3.392.497,10
4.214,97
3.388.282,13
-7.594,10
0,00

2015
2.699.256,79
5.507,41
2.693.749,38
0,00
0,00

0,00
0,00
-

0,00
0,00
-

-7.594,10

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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(+) Préstecs
(-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors

-

-

2012

-

-

(-) Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'una altra Administració Pública (7)

-

0,00
-

(-) Grau d'execució
(+/-) Altres (Especificar) (5)
(-) Despeses finançades amb superàvit
Despeses no financeres termes SEC excepte interessos
del deute
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres entitats que integren la Corporació Local
(3)
(-) Despeses finançades amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament
(4)
Total de Despesa computable de l'exercici
Variació PIB
Modificacions normatives
Total despesa computable REGLA DE LA DESPESA
Marge de compliment

0,00
3.380.688,03

2.693.749,38

-421.830,52
0,00
0,00
19.972,00
380.797,79
21.060,73

-257.496,60
0,00
0,00
62.423,32
153.374,28
41.699,00

2.958.857,51
2.997.322,66
0,00
2.997.322,66

2.436.252,78

561.069,88

Tenint en compte la modificació de crèdit en tràmit, es compleix amb la regla de la
despesa ja que el límit de la despesa, de 2.958.857,51€, està per al total de la despesa
computable, que és de 2.436.252,78€.
2.5. Compliment de l’objectiu del deute públic:
D’acord amb l’article 15 de la LOEPSF, les corporacions locals han d’assolir l’objectiu
del deute públic. El govern fixa l’objectiu del deute públic, per al període 2014-2016, en
el 4% del PIB per al 2014 i 2015, i en el 3,9% per al 2016 (Acord de Govern de 28 de
juny de 2013, publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals –Senat- núm.218 de 5 de
juliol de 2013).
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge, no obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de
les entitats locals es regulen al TRLRHL (110% dels ingressos corrents liquidats
consolidats i ajustats).
El volum de deute viu estimat a final d'exercici, en termes de percentatge sobre els
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
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31/12/2015
95.497

Deute viu
Ingressos corrents
ajustats

2.799.114

Rati de deute viu

3,41%

Amb tot, la ratio del deute viu, en termes consolidats és de 3,41% per tant no supera el
110% dels ingressos corrents liquidats consolidats i ajustats.
3. FONAMENTS JURÍDICS
Els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), estableixen que l’elaboració, aprovació i execució
dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al
principi d’estabilitat pressupostària.
Atès l’article 21 de la LOEPSF, 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.
No obstant, per aplicació de l’article 21.1 de l’encara vigent RD 1463/2007, de 2
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’anterior llei
d’estabilitat, 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.
4. CONCLUSIÓ
La previsió de liquidació del Pressupost general de l’exercici 2015, incorporant la modificació
de crèdit en tràmit, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de
la despesa i objectiu del deute públic, de conformitat amb els articles 3 i 11 de la LOEPSF.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
4. Donar compte de l’aprovació de l’expedient 3/2015 de modificació de crèdit per
transferència de crèdits entre partides.
Atès l’Informe de Secretaria de data 2 d’octubre de 2015 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir, atesa la memòria de l’Alcaldia de 5 d’octubre de 2015 i l’Informe
d’Intervenció de data 6 d’octubre de 2015, així com el certificat de disponibilitat de crèdit
a minorar, i de conformitat amb l’establert en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos,
RESOLC
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Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2015, amb la modalitat de
transferència de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa, d’acord al
següent detall:
Altes en partides de despeses
Partida

Descripció

150
3321
334
340
920
323
920
241
231
920

1300001
1300002
1300003
1300005
1300006
1300007
1300008
1310001
1310002
1310003

PERSONAL LABORAL FIX: CAPATÀS
PERSONAL LABORAL FIX: CULTURA
PERSONAL LABORAL FIX: EMISSORA
PERSONAL LABORAL FIX: ESPORTS
PERSONAL LABORAL FIX: BRIGADA
PERSONAL LABORAL FIX: LLAR INFANTS
PERSONAL LABORAL FIX: OFICINES
PERSONAL LABORAL: TELECENTRE
PERSONAL LABORAL: SERVEIS SOCIALS
PERSONAL LABORAL: OFICINES

920

1310005 PERSONAL LABORAL: BRIGADA

TOTAL DESPESES

Euros
207,90
245,14
454,62
181,35
636,13
1.258,13
400,92
118,35
151,04
206,69
131,15

3.991,42

Baixes en partida de despeses
Partida
231

Descripció

1300004 PERSONAL LABORAL FIX: ZELADOR

TOTAL DESPESES

Euros
3.991,42

3.991,42

Segon. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a l’Administració del Estat
i a la comunitat autònoma.
Tercer. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la Llei
7/1985, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en
la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la citada jurisdicció.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
El Sr. Alcalde explica que aquesta modificació es deguda al fet que s’ha de donar
compliment al RDL 10/2015, pel qual s’estableix la recuperació de part de la paga
extraordinària dels empleats públics corresponent a l’any 2012, en concret la part
proporcional corresponent a 48 dies.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March, representant del grup municipal d’EP.
El Sr. March, felicitar l’equip de govern per la iniciativa, ja que als treballadors de
l’Ajuntament moltes vegades se’ls critica i en realitat no sabem la feina que tenen, estan
molt mal pagats i vostè ho ha admès, per fer memòria a la gent que ens està escoltant,
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es tracta de recuperar una part de la paga extra que el govern central els hi va treure
l’any 2012, i ara se’ls hi torna una part del que és d’ells, se l’ha de felicitar perquè hi ha
ajuntaments que no tenen aquesta voluntat.
El Sr. Alcalde, com tenim un ajuntament sanejat ens podem permetre el luxe de que el
govern ens mani que ho paguem avui i natros pagar demà.
El Sr. March, ho entenc però una cosa és poder-ho fer i l’altra és tenir voluntat política de
fer-ho, com ha estat el cas, per això el felicito.
5. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia per la qual es determinen les línies
fonamentals del pla pressupostari a mig termini per al període 2016-2018.
1. ANTECEDENTS
1. El 10 de març de 2015 es va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període
2016-2018.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar informe a la
Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies
fonamentals del pressupost de l’exercici 2016.
3. En data 7 de setembre de 2015, la Interventora va emetre informe sobre les línies
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals tenen
l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:
• Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats
financers.
• L'estat de previsió de moviment i situació del deute.
• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses
de les línies fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes.
• L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat,
de la regla de la despesa i del límit del deute.
3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans
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de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici
següent i que han de contenir, almenys la següent informació:
• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de
les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat
fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant
dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel
que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte
i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.
• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
•
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmicafinancera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les
seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC
1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4

PREVISIÓ
2016
1.225.000
15.000
675.000
820.000
4.550
2.739.550
5.000
5.000
250.000
250.000
2.994.550
2016
925.213
1.200.000
1.350
135.500
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Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2.262.063
0
600.000
22.350
622.350
16.313
16.313
2.900.726

2. Les principals polítiques que inspiren aquestes línies fonamentals i difereixen amb les
previstes al pla pressupostari a mig termini aprovat són degudes a la manca de
finançament per realitzar despeses d’inversió. Al no tenir el finançament d’altres
administracions per realitzar les inversions previstes, s’estima necessari la contractació
durant l’exercici 2016 d’un nou préstec amb alguna entitat financera i modificar així, la
previsió feta al pla pressupostari.
Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016, no compleix amb l’objectiu de
l’estabilitat pressupostària degut a la contractació d’un préstec per tal de finançar el
capítol 6 d’inversions. Si que compleix amb la regla de la despesa, equilibri
pressupostari, l’objectiu del deute i es troba formalment anivellat.
3. Les modificacions més significatives en relació al pressupost de l’exercici 2015 són
les següents:

Ingressos/Despeses
Ingressos
Corrents
Capital
Financers
Despeses
Corrents
Capital
Financers
Saldo operacions no financeres
Ajustos per al càlcul de cap.
Neces. Financ. SEC95
Capacitat o necessitat de
finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Rati deute viu/Ingressos
corrents

2015
2.870.997,18
2.804.461,93
66.535,25
2.744.650,00
2.267.373,79
420.638,00
56.638,21

taxa variació
2015/2016
0,04
-0,02
-0,92
0,06
0,00
0,48
-0,71

2016
2.994.550,00
2.739.550,00
5.000,00
250.000,00
2.900.725,73
2.262.062,52
622.350,00
16.313,21

182.985,39

-139.862,52

-172.567,92

-68.442,30

10.417,47

-208.304,82

95.496,65
95.496,65

298.939,69
0,00
298.939,69

0,03

0,11

4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
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5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
6. Aprovació, si s’escau, Reglament de Règim intern del Centre de dia.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament municipal de règim intern regulador
d’ús i funcionament del Centre de Dia de Santa Bàrbara.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte que restarà incorporat com a motivació del
present acord.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament municipal de règim intern regulador d’ús i
funcionament del Centre de Dia de Santa Bàrbara.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació inicial per un termini de trenta dies,
als efectes de la presentació d’al·legacions o suggeriments, mitjançant publicació
d’edictes en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis de la Corporació.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat de tots els
membres presents de la Corporació.
7. Aprovació, si s’escau, Atribució de les funcions de tresoreria a la Sra. SecretàriaInterventora d’aquest Ajuntament.
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET:
1. L’article 1.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, estableix que són funcions públiques
necessàries en totes les Corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals
està reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional:
a)
b)

La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
El control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.

2. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, disposa
que a les Corporacions locals de classe tercera, com és la d’aquest Ajuntament, la
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà
ser atribuïda a membre de la Corporació o funcionaria de la mateixa.
De conformitat amb l’anterior, per acord plenari de data 18 de juny de 2015 aquest
Ajuntament va nomenar Tresorer al regidor de l’Ajuntament, Sr. Joan Abella Calduch.
3. El Reial decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en
matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia ha modificat l’art. 92.bis.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, que queda redactat com segueix:
«2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se
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subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior.
b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado
1.b).
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados
1.a) y 1.b).»
La novetat ha estat eliminar a l’apartat 2.c) la frase “(...) salvo la función de tesorería.”
4. La Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques de la Direcció General de la Funció
Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) ha publicat aquest
mes d’octubre de 2015 uns “Criterios sobre la aplicació de la modificación del artículo 92 bis
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local” segons els quals la modificació
de l’article 92 bis de la LRBRL implica que des de l’entrada en vigor del Reial decret-llei, això
és des del 13 de setembre de 2015, els funcionaris pertanyents a la Subescala de
Secretaria-intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensiva de
la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, de control i fiscalització interna de la gestió
económico-financera i pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent
ser realitzades aquestes funcions per Regidors.
Segons els referits criteris, mentre no existeixi un desplegament reglamentari que reguli el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, el
MINHAP considera que les funcions de tresoreria en els municipis de menys de 5.000
habitants podrà articular-se mitjançant alguna de les següents possibilitats:agrupació de
tresoreria establerta per la respectiva Comunitat Autònoma; lloc de col·laboració, reservat a
funcionari amb habilitació de caràcter nacional; la Diputació Provincial o entitats equivalents
que assumeixin aquestes funcions mitjançant els seus serveis d’assistència tècnica; o, un
altre funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a un
altre municipi, acumulant les funcions amb el seu lloc habitual.
No obstant això, cal tenir en compte el règim temporal i excepcional, que ha estat introduït
per la Disposició final segona de la Llei 18/2015, de 9 de juliol que ha modificat la Disposició
transitòria 7ª de la Llei 27/2013 (LRSAL), vigent des de l'11 de juliol de 2015 i fins el 31 de
desembre de 2016. Aquesta Disposició Transitòria 7ª ara disposa:
1 . (...) Hasta el 31 de diciembre de 2016 , salvo prórroga por la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones
Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe
al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional , ya sea con carácter definitivo , provisional, acumulación o agrupación , dichas
funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o
entidades equivalentes , de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7 / 1985 ,
de 2 de abril , o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de
carrera que presten servicios en la Corporación Local . En ambos casos , deberán ser
funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las
Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes . (...)”
5. D’acord amb tot l’exposat, i seguint els criteris del MINHAP, les funcions de Tresoreria
d’aquest Ajuntament no poden seguir sent exercides pel Sr. Joan Abella Calduch, regidor
d’Hisenda. Això implica haver d’articular el corresponent procediment per atribuir novament
aquestes funcions a altra persona, sense deixar de garantir la continuïtat en el seu exercici.
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6. Davant d’aquest escenari, el propi MINHAP ha indicat, en els Criteris tantes vegades
esmentats que, de forma transitòria, i per tal de garantir l’actuació de l’Ens local respectiu,
mentre s’articuli alguna de les possibilitats assenyalades, la mateixa persona podrà realitzar
les funcions de secretaria, intervenció i de tresoreria.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Atribuir amb efectes de data 1 de novembre de 2015 les funcions de tresoreria
a la Sra. Isabel Verge Caballé, secretària-interventora d’aquest Ajuntament, de forma
transitòria, i per tal de garantir l’actuació d’aquest Ajuntament mentre s’articula el
procediment corresponent en els termes exposats als Fonaments de dret d’aquesta
Resolució, en règim de compatibilitat amb les funcions de secretaria i d’intervenció.
SEGON. Habilitar a l’Alcaldia a realitzar totes les gestions que siguin necessàries per a
efectuar els canvis de signatura.
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat de tots els
membres presents de la Corporació.
El Regidor Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP abandona la sessió
Plenària en aquests moments.
8. Aprovació, si s’escau, Moció de suport al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega
i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre
país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes
vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la
democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat,
va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a
declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa
de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions,
prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Convergència i Unió de Santa Bàrbara
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i
la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb el dret democràtic del
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a
Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans
públics municipals.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat de tots els
membres presents de la Corporació.
En aquests moments el Regidor Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP,
s’incorpora a la sessió Plenària.
9. Aprovació, si s’escau, Moció en relació al projecte “Autovia Castelló-L’Hospitalet
de l’Infant. Carretera N-340, tram La Jana-L’Hospitalet de l’Infant”.
Amb data 15 d'octubre de 2003 es va aprovar provisionalment per la Direcció General
de Carreteres l'estudi informatiu de clau EI.1-I-143 "Autovia Castelló - l'Hospitalet de
l'Infant", sent publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat el dia 1 de novembre del mateix any
per al corresponent tràmit d'informació pública.
Aquesta informació pública ho era també als efectes mediambientals establerts en el
procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
A l’abril del 2005 el Govern de la Generalitat, els ajuntaments del territori, i tots els
partits amb representació parlamentària a les Terres de l’Ebre, varen consensuar un
acord per fixar el traçat de l’A7 al seu pas pel territori ebrenc, i demanar l’impuls de la
seva construcció amb la màxima celeritat.
El Butlletí Oficial de l'Estat de data 22 de setembre de 2005 publica el l'aprovació
provisional per la Direcció General de Carreteres per Resolució de 18 d'agost de 2005,
l'estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental, clau EI.1-I-143 "Autovia A-7. Tram:
Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló.
Un nou estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental del projecte: "Autovia A-7. Tram:
Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló " va ser sotmès al tràmit
d'informació pública d'acord amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat d'1 d'octubre
del 2007.
Basant les al·legacions presentades, per part de la Demarcació de Carreteres de l'Estat
a la Comunitat Valenciana es comunica (març de 2009) que han procedit a estudiar un
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possible traçat de la futura A-7 com a alternativa a la proposta de duplicació de la
carretera actual N-340.
Ja que de la informació pública de l'Estudi abans esmentat va resultar la necessitat de
modificar l'alternativa seleccionada a l'entorn del Perelló es va realitzar un nou estudi
ambiental sobre la mateixa, recollit en el document "INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
A L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL".
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 de juliol de 2010 es publica l'anunci de la
Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana sobre aprovació
provisional de l'estudi d'impacte ambiental de la solució recomanada per l'autovia:
Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló. Clau: EI.1-E-143.A.
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 d'agost de 2013 es publica la Resolució de 23
de juliol de 2013, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual es formula
declaració d'impacte ambiental del projecte Autovia A-7, tram Castelló-L'Hospitalet de
l'Infant, subtram del Perelló-L'Hospitalet de l'Infant, Tarragona.
Per Resolució d'1 d'abril de 2014 la Ministra de Foment va resoldre aprovar l'expedient
d'Informació Oficial i Pública i definitivament l'Estudi Informatiu "Autovia A-7, tram
Castelló-L'Hospitalet de l'Infant, subtram del Perelló-L'Hospitalet de l'Infant ". Clau: EI.1E-0143.B.
En data 19 de novembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per una àmplia
majoria una moció que instava al Ministeri de Foment a respectar l’acord del 2005, a
executar les obres de l’A7 de forma immediata i establir la gratuïtat de l’AP7 per al
trànsit intern de la mateixa al seu pas per les Terres de l’Ebre.
Durant els últims anys, alcaldes de les Terres de l’Ebre han mantingut reunions amb
diferents responsables del Ministeri de Foment, per tal d’impulsar la construcció
immediata de la A7.
Els pressupostos de l'Estat per a 2016 confirmen la intenció del Ministeri de Foment de
no seguir endavant amb el projecte, cosa que resulta escandalós. La carretera N-340 és
la via de major sinistralitat de Catalunya. Al seu pas pel Baix Ebre i el Montsià compta
amb una intensitat mitjana diària que supera àmpliament els 15.000 vehicles, dels quals
una quarta part són pesats. Els accidents greus, la majoria mortals, es reprodueixen
amb massa freqüència, els dos últims, en què han mort quatre persones tot just fa pocs
dies, però segueixen sense construir l’A7.
Els ajuntaments venim exigint solucions des de fa temps, mentre, és necessari adoptar
mesures provisionals desviant obligatòriament els vehicles pesants per l'AP-7 amb les
corresponents bonificacions, mesura que sens dubte reduiria la sinistralitat de manera
substancial.
A més del primer i principal objectiu de reduir la xifra d'accidents, cal tenir en compte el
factor econòmic. El criteri de l'Estat de deixar aquesta infraestructura inacabada no és
eficient ni raonable ja que no trobem amb extensos trams ja desdoblats i altres més
petits que queden per desdoblar, amb la qual cosa és impossible obtenir el rendiment
inicialment previst.
Per tot això, al Ple de la Corporació es proposa,
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ACORDAR,
1.- Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció i
execució dels projectes d’AUTOVIA L'HOSPITALET DE L'INFANT –EL PERELLÓ i EL
PERELLÓ - LA JANA.
2.- Que amb efectes immediats s'adoptin mesures provisionals per desviar
obligatòriament els vehicles pesants per AP-7, des de Peníscola fins a l’Hospitalet de
l’Infant i que sigui gratuït, fins la finalització de les obres de la A-7.
3.- Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts Espanyoles, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya.
El Sr. Alcalde informa que es tracta d’una moció de bastant actualitat redactada de
forma consensuada per tots els Alcaldes de les Terres de l’Ebre.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP.
El Sr. Boqué, tinc un dubte perquè al punt 2 parla de bonificació dels vehicles pesants i
al punt 3 de gratuïtat, és una mica contradictori. Es parla d’Alcanar/Ulldecona, jo
demanaria que s’ampliés a Peníscola .
El Sr. Alcalde, si ara s’està parlant de Peníscola, és un document que fa més d’un mes
que se’n parla i ara potser el redactat ha variat, per tant si els hi sembla esmenem el
redactat en el sentit d’on diu “d’Alcanar/Ulldecona”, posaríem “Peníscola”, i refondre els
dos punts 2 i 3 en un únic punt fent referència a la gratuïtat.
Així s’acorda per part dels grups municipals.
El Sr. Boqué, només fer una puntualització, sembla que com en els últims accidents hi
ha hagut camions involucrats, que es criminalitza als camioners, i com en tot n’hi ha de
bons i de dolents, en realitat és que la N-340 està obsoleta i amb el volum de trànsit que
hi ha s’hauria d’haver modificat fa anys. Però també és possible que tinguin la culpa els
polítics de les Terres de l’Ebre al no posar-se d’acord que hi hagués aquest retard. Crec
que ja és hora que es deixin de banda els interessos partidistes, els personals i marcar
un traçat, posar-nos a fer feina i que es faci la carretera d’una vegada.
El Sr. Alcalde, això és el que voldríem tots, aquesta reflexió que vostè ha fet l’he feta
moltes vegades i és cert que natros mateixos moltes vegades ens posen pals a les
rodes; i quasi m’atreveixo a dir-li que en el punt que ara estem sembla que tornem a
velles qüestions, perquè uns defensen una cosa i altres una altra, i al final el que ha de
pagar la infraestructura farà cas a aquells que li suposin menys despesa i no serem
natros.
El Sr. Boqué, una altra cosa, el qui té que pagar ja l’hi va bé que anéssim marejant la
perdiu perquè mentrestant els diners els té a la butxaca, i mentrestant les Terres de
l’Ebre seguim tenim una autovia que s’acaba a l’Hospitalet de l’Infant per una banda i
per l’altra a Sant Mateu.
El Sr. Alcalde, més abans a Cabanes, perquè fins Sant Mateu hi ha una carretera prou
decent però no autovia.
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El Sr. Boqué, reitero que es deixin de banda els interessos particulars, partidistes, ..., i
que es faci l’obra el més aviat possible per salvar en major nombre de vides possibles.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat de tots els
membres presents de la Corporació.
10. Aprovació, si s’escau, Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del
President Lluís Companys i Jover. Justícia Universal i Memòria Històrica.
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable
Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en
l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la
història d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de
l’Estat Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura,
no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars,
entre ells el que condemnava el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs
de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel
Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada
pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort
el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i
nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei
52/2007.
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de
l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial,
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu
d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la
seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats
en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda
‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President
Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra
l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la
com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no
és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria
Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem,
Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació
de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu
judici.
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Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha
reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de
víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de
l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes
aquelles actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és
una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República
Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la
justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem
sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar.
Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que
tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita
social i la lluita nacional és indestriable.
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat
de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions
oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat
als efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió
d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i
la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa
al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de
revisió de les sentències declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a
l’arxiu d’Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer
al fossar del Castell de Montjuic.
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Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre
no siguin restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, a
l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP.
El Sr. Boqué, recordo que fa anys, per iniciativa de l’ajuntament, es va posar un ram de
flors en un lloc del terme municipal on havien hagut uns afusellaments, i el Regidor de
llavors Joan Carles Lleixà, va dir que es feia en homenatge a una persona en concret, i
ja en aquell moment l’hi vaig demanar que per favor ho fes per totes aquelles persones
que havien mort en la guerra civil, ja que, no pel sol fet de pertànyer a un bàndol les
persones siguin bones i per pertànyer a l’altre siguin dolentes.
Després de fer tot el que diu la moció, al President Companys el ressuscitarem?, jo
penso que el que hem de fer, és deixar-lo descansar en pau, a ell i a totes les persones
que van lluitar en una guerra, estem parlant de fa 75 anys, estem al segle XXI i la
justícia a vegades, per desgràcia, s’equivoca. Què hem d’anar a buscar?, què es
pretenen?, si fa 75 anys la justícia es va poder equivocar, què hi guanyaran amb tot
això, quina és la finalitat?.
El Sr. Alcalde, restituir la memòria històrica d’un President important per a Catalunya
com va ser Lluís Companys.
El Sr. Boqué, el millor és deixar-lo en pau, a ell i la resta de persones civils, capellans i
monges, que també es van afusellar, i tant important és el President Companys com la
resta de persones que van ser afusellades durant la guerra. Que es personalitze no em
serveix i no hi estic d’acord, i votaré en contra.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March, representant del grup municipal d’EP.
El Sr. March, un parell d’apreciacions per contestar el company del Partit Popular, la
història es fa per recuperar la memòria d’unes persones amb idees democràtiques. Lluís
Companys va ser el primer i únic President que va ser afusellat per unes idees
polítiques, en tot Europa en més de cent anys, ja que en el segle XXI que estem tampoc
a succeït. Igual que gent d’aquí del poble que també van ser afusellades per qüestions
polítiques, tant d’un color com d’un altre. Crec que totes aquestes persones
descansaran quan s’hagi restituït la memòria, a més és una cosa que hauria de ser
normal i democràtica, el govern alemany democràtic va demanar perdó per les víctimes
del nazisme, per uns fets que ells no van fer, ells no eren nazis, però el seu poble va
matar milions de persones, i tot i això va creure convenient demanar perdó a tot el món.
I en aquesta moció el que es pretén és que s’anul·li la sentència i es demani perdó, no
es demana res més, es demana restituir la memòria històrica cosa que uns partits
democràtics haurien de fer com algo de normalitat democràtica; sense buscar culpables,
és un fet que va passar en un moment de la història, que es va fer malament, admetre
que l’Estat es va equivocar, i demanar perdó.
Evidentment el nostre grup hi votarà a favor.
El Sr. Boqué, per al·lusions, estic completament d’acord en que si es va fer malament es
demani perdó, però vostè ha barrejat una cosa amb una altra, ha barrejat una
persecució a unes persones concretes amb una guerra civil, que són coses totalment
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diferents, no tenen res a veure. La guerra civil és la pitjor de les guerres, i l’hi diré el per
què, en els dos bàndols hi pots trobar membres d’una mateixa família.
Vostès només volen que es reconegui el de Lluís Companys, és què els altres no han
de reconèixer res?, per què no ho reconeixen públicament?, vostès volen que uns
demanen disculpes, què els altres les han demanat?, les mateixes disculpes que vostès
demanen, vostès les han donat?, aquí només es demana que siguin uns el que
demanen disculpes.
Una guerra civil és entre famílies, entre gent del mateix poble, per polítiques, per ràbies,
per enveges, ..., la guerra civil és la pitjor guerra que hi ha perquè es maten entre els
mateixos ciutadans; no és una guerra mundial, no té res a veure una cosa amb l’altra,
no té res a veure amb la persecució a una raça, els alemanys no es mataven entre ells.
El Sr. Alcalde, la moció és la que és i si vostè no hi està d’acord ja ha expressat la seva
votació.
El Sr. March, totes les guerres són dolentes, i quan moren persones, siguin jueus,
cristians, àrabs, ..., sempre és lamentable.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els
vots favorables dels set membres de CiU, dos d’EP i un en contra del PP.
11. Precs i Preguntes.
El Sr. Alcalde, abans de passar als precs i preguntes, els hi donaré resposta al precs que
van plantejar en el Ple del dia 27 d’agost de 2015. En relació als precs del Partit Popular,
el prec sobre la valoració de les passades festes majors, n’hem de fer una bona
valoració tot i els canvis, s’ha arribat a més gent a la qual no s’arribava, fent especial
ressò a les nits de revetlla, en relació amb la supressió de Lo Puesto, què vostè
preguntava, penso que molt poqueta gent l’ha trobat a faltar. La valoració és molt
positiva tot i que hi ha petites coses que veiem que s’hauran de millorar.
En quan al segon prec, relacionat amb el Cementiri és un tema que ja està solventat, no
perquè sigui Tot Sants, sinó perquè puntualment es van fent manteniments.
I respecte la pàgina web és un prec que hem recollit, perquè també el portem al nostre
programa electoral i per tant el defensarem, tenir una web més actualitzada i avançant
fets, no sempre explicant fets passats.
En relació amb els precs plantejats per Esquerra Planera, el tema del tallament del
Passeig de les Escoles, ja l’hi vaig explicar en Junta de Portaveus que hem enviat al
Vigilant municipal en moments puntuals, per posar ordre i controlar la zona, informantme positivament sense cap incidència, i per tant, en principi no cal tallar el trànsit.
En quan als llibres de text, l’hi vaig dir que per al 2017, i que és un tema que l’anem
seguint.
Per últim i en relació al balanç econòmic de les piscines dir-los que l’Ajuntament ha tingut
unes pèrdues durant tota la temporada de 10.644,00 €, com a despeses s’han de
comptabilitzar els materials, el manteniment, les nomines i la seguretat social de les
persones que estan a la taquilla, el servei de socorrisme i de monitors, i una petita
partida de publicitat; en quant als ingressos tenim les entrades, els abonaments, els
cursets de natació i una subvenció de la Diputació. Si que hem notat una petita baixada
dels ingressos en quant als abonaments, un increment important el mes de juliol,
suposem que degut a les temperatures elevades, i una baixada al mes d’agost.
Amb aquesta valoració i amb l’ordenança que acabem d’aprovar esperem que l’any
2016, sobretot que face molta calor perquè és la base principal, vagi millor i que entre
tots ja els hi demano ara, per a que la gent del poble es tregui l’abonament de les
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piscines, per què si mirem els preus no val ni 0,50 cèntims anar tots els dies a la piscina,
per tant, el comentari que la piscina de Santa Bàrbara és cara ens ho hem d’esborrar de
la ment perquè no és així, comença a ser un mite, una veritat a mitges.
El Sr. March, una apreciació en relació al Passeig de les Escoles, cert que en la Junta de
Portaveus em va dir que havia enviat al Vigilant a controlar, però també és cert que és
millor prevenir que curar, no hem d’esperar que passi res hem de procurar buscar les
maneres, que no siguin costoses ni molestes per evitar mals majors.
El Sr. Alcalde passem als precs i preguntes.
El Sr. Boqué, en Junta de Portaveus ja l’hi vaig comentar el tema de la carta del cadastre
que està arribant a la població, preguntant a què feia referència, com s’arreglaria, etc.
El Sr. Alcalde, si vol l’hi faig cinc cèntims, Cadastre demana a l’Ajuntament autorització
per fer una revisió cadastral abans de l’any 2016, perquè fa trenta anys que no se’n ha
fet cap i ja no es pot demorar més, s’autoritza mitjançant acord de Ple de l’equip de
govern anterior, del qual jo en formava part i per tant en soc corresponsable.
Abans de l’estiu va venir un senyor o dos dient que venia del Cadastre i que aniria fent la
revisió, fent fotos a les façanes de les cases de tot el poble i s’anava documentant,
Acabada la feina ens diuen que tindrem notícies, i aquestes notícies venen en forma de
carta de 60,00 euros que estan reben els veïns del poble. Els 60,00 euros són per la
feina que ha fet aquest senyor, el preu que l’hi cobren als veïns del poble per la feina
feta, els treballs de regularització cadastral per vivenda són 60,00 euros, d’aquest diners
l’Ajuntament no en rep ni un cèntim, per tant, aquests 60,00 euros van directament al
Cadastre i ens ha dit que se’n han revisat unes 800 vivendes, la valoració d’aquest preu
podem fer-la en molts sentis, que està molt ben pagat, que és un abús, etc., això
cadascú. En resum les cartes són pagar el treball que ha fet Cadastre al revisar els
habitatges i ho repercuteixen als veïns.
A partir d’aquí suposem que després de tants anys sense revisar, el valor cadastral
pujarà, d’això se’n deriva l’aprovació de l’ordenança de l’IBI, llençant-nos a la piscina
perquè hem preguntat a Cadastre si teníem un sondeig de quin percentatge pujaria de
mitjana el valor cadastral i ens han dit que no ens ho podien dir, hem baixat el tipus de
l’IBI.
Com a Alcalde he de demostrar el meu enfado amb Cadastre perquè actuen de forma
poc transparent, perquè el més normal és que aquests dies que envien les notificacions
també haguessin enviat un tècnic del cadastre per donar les explicacions al veïns, i no
haver de ser els tècnics de l’Ajuntament els que han hagut de donar la cara per ells,quan
és un tema espinós, a més a més del temps que han hagut d’invertir perquè ha hagut
matins en que els tècnics de l’Ajuntament s’han dedicat tot el matí a resoldre dubtes. Ja
l’hi vaig fer saber a la Gerent del Cadastre, entenem que els impostos són els que són,
però en aquest tema entenem que Cadastre surt beneficiat, perquè torno a repetir que
els 60,00 euros s’ingressen al número de compte de Cadastre i l’Ajuntament no en veurà
un cèntim, el que si és cert és que la regularització repercutirà el l’IBI i que natros
bonament intentem que sigui el mínim per als veïns.
El Sr. Boqué, volia comentar-li una cosa, diu que ha parlat amb la Gerent del Cadastre i
a part de mostrar-li en seu enfado com a representant de tot el poble, hauria d’haver anat
més lluny i dir-li que es considera abusiu cobrar 60,00 euros per 800 vivendes.
El Sr. Alcalde, és una taxa que tenen regulada i per tant, anar en contra és una tasca
pràcticament impossible, alguna mesura en contra d’això ja la pensarem. És una feina
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que han fet i ens agrade o no, com és una taxa que tenen regulada anar en contra del
cadastre que és un departament del Ministeri de Hisenda és bastant carregós. Però ja
l’hi garanteixo que intentarem alguna cosa per a que això no vagi a més.
El Sr. Boqué, està clar i al Partit Popular de Santa Bàrbara ens tindrà al seu costat en tot
el que a les nostres mans estigui, perquè ja està bé d’ofegar a la gent i és que la gent ja
no pot més, ja n’hi ha prou sigui qui sigui, ja en hi ha prou.
El Sr. Alcalde, és el que l’hi vaig transmetre a la Gerent, però em va dir que si no estan
d’acord que presenten al·legacions, però que primer que paguen perquè si no després
els hi vindrà amb recàrrec, això em va dir. Contra aquestes administracions tant potents
un Alcalde d’un poble de 3.000 habitants poca cosa pot fer. Tot i que m’ha arribat a les
orelles que des de Cadastre s’estan donant les culpes a l’Ajuntament, dient que tot és
cosa nostra, a més de derivar-los a l’ajuntament per a que els hi expliquem, per tant pot
comprendre que no estic content, tot i que ja l’hi he dit al principi que vaig ser
corresponsable de prendre la decisió d’autoritzar la revisió cadastral.
El Sr. Boqué, l’hi volia preguntar si hi ha previsió d’arranjament dels camins municipals.
El Sr. Alcalde, aquestes dies s’està desbrossant els vorals dels camins.
El partit d’Esquerra Planera va presentar per escrit una sèrie de preguntes que ara
passaré a contestar-les, i que són:
Primera: “Empresaris del polígon industrials ens han comentat que no se passa a recollir
la brossa periòdicament, voldríem saber el perquè ja que paguen els impostos com tots
natros.”
Ja l’hi vaig dir que la transmetria al COPATE i em van dir que passen a recollir la brossa
urbana, un dia per setmana dijous o divendres de forma regular, afegint que al tractar-se
d’un polígon petit no faria falta augmentar la freqüència, ja que les empreses per
normativa han de gestionar-se ells mateixos els residus i el que generen com a residu
urbà és poca cosa. No obstant, degut a la incidència en van dir que comentarien a
l’empresa a veure si poden passar en dimarts i divendres.
Els responsables del COPATRE em va fer un prec saber si era una queixa veïnal o
empresarial, si és un cas puntual o de forma reiterada, més que res per tenir la
constància que l’empresa ho fa bé.
El Sr. March, és una queixa dels propietaris de les empreses, no ha estat una queixa
veïnal.
Segona: “Sobre la llar d'infants quan hui ha una baixa i una substitució, quin criteri es fa
per a cobrir-la?”
Dir-li que de substitucions a la llar d’infants des de l’any 2009 no se’n fa cap, perquè vam
començar amb 5 aules, l’any passat 4 i aquest any en són 3, ho porta la pròpia
demografia. En quant a les últimes incorporacions, el Regidor responsable era jo, i el
protocol era el següent s’agafaven els currículums que teníem a l’Smartcentre i a la
pròpia llar d’infants, es convocaven i els feia una petita entrevista en la que estàvem
presents l’Alcalde, el Regidor d’Ensenyament i la Directora de la llar d’infants, una
valoració del currículum i es prenia una decisió. Com l’hi he dit les últimes van ser l’any
2009 i no hi ha previsió que se’n hagin de fer més.
El Sr. March, l’hi demanaria que si hi hagués una propera convocatòria, no només per a
la llar d’infants, sinó en general, que es convoqués a un regidor de l’oposició.
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El Sr. Alcalde, ja ho tenim previst.
Tercera: “Tenim entès que al costat de la miniclinica hi ha una casa particular que
s'utilitza de «suposada_» mesquita; s'ha demanat permís a l'ajuntament per poder
exercir?”
De Mesquita no, van demanar un permís d’obres que es van executar segons el
demanat van presentar el final d’obres corresponent i a partir d’aquí l’Ajuntament ja no
en sap res més.
El Sr. March, tenim entès que fins i tot ha hagut algun grup d’escola que a anat a fer una
mena de visita al local. Per això demanaria que es fes un seguiment per veure si en una
casa privada es fa una activitat pública, perquè si és així ha de complir una sèrie de
requisits, tenir unes permisos, etc.
El Sr. Alcalde, hi ha una llei que ho regula, podem buscar un interlocutor que ens informi.
Quarta: “Davant els darrers actes vandàlics que han hagut amb les destrosses de
mobiliari urbà, parc, columpios, bancs, etc.. l'ajuntament té previst de fer alguna mesura
en concret?”
En Junta ja l’hi vaig explicar el protocol que seguim, primer es fa una valoració dels
danys, i segons la mateixa es fa denúncia davant els Mossos d’Esquadra o no,
últimament n’hem presentat dues. Altres vegades hem tingut testimonis que ens han
informat dels autors i llavors entre l’Alcalde i el Regidor de Governació fem una mediació
entre les famílies, perquè solen ser menors. Altres cops quan es presenta la denúncia es
col·labora amb els Mossos d’Esquadra i via judicial.
El que pensem fer és seguir col·laborant amb els Mossos d’Esquadra, perquè de fet són
la nostra policia local, i reforçar en tots els espais públics municipal i que sigui legalment
possible, instal·lar sistemes de videovigilància.
El Sr. March, només manifestar que s’hi van assabentant-se que hi ha reincidents i que
són menors, se’ls hauria d’anar apretant.
El Sr. Alcalde, de moment no és el cas.
El Sr. March, fer-li dos precs, al final del carrer Major, al costat de l’estació hi ha una
farola en un descampat que està fusa, demanar que s’arregli.
El Sr. Alcalde, es revisarà.
El Sr. March, demanar a la Regidora de festes que a partir del gener, quan comenci a
planificar les festes majors ens convidi a participar i natros aportarem les nostres idees.
El Sr. Alcalde, vostè quan tingui una proposta, idea, no fa falta que esperi que el
convidem pot venir quan vulgui, sembla que si natros no convoquen vostès no acudeixen
i això ho ha de ser així. Si vostès tenen una proposta clara i en ferm presenteu-la no
només respecte festes sinó respecte qualsevol tema.
El Sr. March, cada cosa té el seu tempo, ara vam presentar una proposta en relació amb
els propers pressupostos. No es tracta només d’aportar sinó de debatre, de sentir-nos
partícips.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula a la Regidora de Festes Sra. Lleixà.
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La Sra. Lleixà, la seva proposta és una mica complicada, perquè es pot imaginar que no
arribo un dia a l’Ajuntament ni dic mira vaig a organitzar totes les festes, sinó que el
procés és dia rere dia, per això el més pràctic és presentar proposta, que creuen que
una determinada orquestra seria bona proposin-la, la gent així ho fa.
El Sr. March, és més interessant al revés, a vostè l’hi presenten les diferents empreses
vàries propostes, i nosaltres el que voldríem és participar amb la presa de decisions, des
de la nostra humil aportació, perquè som oposició, i a partir d’aquí ens agradaria aportar
idees.
La Sra. Lleixà, recordo que a partir de la meva primera legislatura els hi pesentava els
pressupostos, les orquestres i vaig deixar-ho de fer perquè dos anys consecutius no
vàreu venir a les reunions prèvies que fèiem. Però ho podem tornar a fer abans d’escollir
l’empresa que organitzi les festes majors.
El Sr. March, vostè fa reunions amb les entitats del poble, llavors també les pot fer amb
nosaltres.
La Sra. Lleixà, venen les que venen.
El Sr. Boqué, però les segueix convocant.
La Sra. Lleixà, no, des de fa un parell d’anys se’ls hi envia una carta per a que ens
proposin activitats que ells volen fer, i a partir d’aquí comencem a consensuar programa,
horaris, per a que no es solapin activitats, i funciona la mar de bé. Ja els convocaré.
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, delegació de competències en matèria de gestió de residus en
el Consell Comarcal del Montsià.
Amb data 10 de novembre de 1995, es va constituir el Consorci per a la Gestió dels
Residus Municipals de la Comarca del Montsià.
Aquest Consorci, format per l’Ajuntament de Mas de Barberans, el Consell Comarcal i
l’Agència de Residus de Catalunya, es va crear als efectes de millorar l'eficàcia de la gestió
pública del servei de recollida i transport de residus municipals ordinaris i aconseguir una
major economia en la prestació del servei. Els ajuntaments de la comarca del Montsià van
delegar en el Consell Comarcal del Montsià i en el Consorci, les competències municipals
referents a la recollida i el transport de residus municipals ordinaris, i van signar el
corresponent conveni de delegació de competències per tal de concretar, coordinar i
optimitzar els recursos disponibles i satisfer els interessos públics i comuns.
En aquest sentit, en el moment de la seva creació, el Consorci va rebre la delegació de
competències que els ajuntaments havien anat acordant en favor del Consell Comarcal i
posteriorment les delegacions acordades de forma expressa al propi Consorci per a
competències encara per delegar.
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Actualment l’Ajuntament de Santa Bàrbara té delegades les seves competències de gestió
de residus al Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Montsià.
Ara la comarca del Montsià ha apostat per redefinir les actuacions i la forma de gestió
comarcal de la gestió de residus i altres qüestions mediambientals i, a fi d’optimitzar
recursos humans i sinèrgies amb les altres comarques de les Terres de l’Ebre, especialment
amb la veïna comarca del Baix Ebre i per tal de poder crear economies d’escala que puguin
afavorir els seus municipis.
Fruit d’aquesta nova definició de la forma d’actuar, el passat dia 17 d’octubre de 2014 es va
constituir el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. Des de l’òptica
administrativa, permetent que es puguin simplificar les existents estructures de dret públic,
focalitzar els recursos en la prestació de serveis de qualitat i disminuir el teixit administratiu i
els costos associats de caràcter prescindible, d’acord amb els principis que inspiren el camí
de l’eficiència en l’administració pública. La simplificació administrativa i les sinèrgies i
economies d’escala que es creen amb el nou Consorci possibiliten la prestació dels diferents
serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic i donant
compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.
Aquesta optimització d’estructures passa per la dissolució dels actuals consorcis de gestió
de residus i, per tant, la dissolució del Consorci per a la gestió dels residus del Montsià ja fou
iniciada per acord de la junta de govern de data 28 d’octubre de 2014.
Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, els
quatre consells comarcals d’aquest àmbit territorial, per als qui el COPATE es constitueix
com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i cadascun d’ells, als efectes
d'allò assenyalat a l'article 24.6 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic de
les quals pot rebre encàrrecs de gestió, d'execució obligatòria pel Consorci, d'acord amb les
instruccions i la contraprestació fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les relacions
del Consorci amb els consells comarcals (dels quals constitueix mitjà propi instrumental i
servei tècnic) tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través dels
encàrrecs de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern,
dependent i subordinat.
L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques catalanes, els
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable.
L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca l’exercici de les
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis i que les
delegacions han d'anar acompanyades de la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-les. L’article 29,1 de la mateixa norma disposa que els consells comarcals han
d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les
obres que han de dur a terme.
Així per tant, a efectes de definir l’àmbit competencial en matèria de residus, i davant la
imminent dissolució del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del
Montsià, al Ple de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, es proposa l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer. Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de residus
atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la
Comarca del Montsià, amb efectes 31 de desembre de 2015.
Segon. Delegar en el Consell Comarcal del Montsià l’exercici de la competència de la
gestió dels residus del terme municipal de Santa Bàrbara, amb efectes 1 de gener de 2016,
la qual comporta:
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre, envasos,
paper-cartró, fracció orgànica i resta
- Gestió de deixalleria
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana
- Servei de neteja viària
Tercer. Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-les, l’Ajuntament de Santa Bàrbara i el Consell Comarcal del Montsià signaran un
conveni de regulació i de quantificació econòmica de la delegació.
Quart. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del
Montsià encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les
actuacions administratives necessàries per a la formalització de tots els contractes
administratius corresponents.
Cinquè. Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Montsià per tal que
procedeixi a la seva acceptació i publicació. La delegació serà efectiva a partir de la data
d’acceptació per part del Consell Comarcal del Montsià.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat de tots els
membres presents de la Corporació.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent
les vint-i-una hores i vint minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde

Alfred Blanch Farnós
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