Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 1 de juny de
2016.
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 1 de juny de 2016, per celebrar
Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:
•
•

Alcalde:
Regidors:

•

Excusa la seva absència: Sra. Eva C. Franch Cases

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
Sr. Manel Crespo Liñan
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 25 d’abril de 2016.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, baixa drets reconeguts exercicis anteriors.
4. Aprovació, si s’escau, expedient 1/2016 de modificació de crèdits mitjançant crèdit
extraordinari.
5. Aprovació, si s’escau, expedient 2/2016 de modificació de crèdits mitjançant
suplement de crèdit.
6. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Remodelació de
l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”.
7. Aprovació, si s’escau, Subvencions Entitats Culturals i Esportives 2016.
8. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les Festes Majors 2016.
9. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festes Majors 2016.

1

Ajuntament de
Santa Bàrbara

10. Aprovació, si s’escau, contractació dels espectacles i complements de Festes
Majors 2016.
11. Revocació del nomenament com Alcalde Honorari i Perpetu al senyor Francisco
Franco Bahamonde.
12. Sorteig de les Meses per a la realització de les properes Eleccions Generals.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 25 d’abril de
2016.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres presents de
la Corporació.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 37/2016 de 27 d’abril,
fins el número 51/2016, de 30 de maig, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s’escau, baixa drets reconeguts exercicis anteriors.
ANTECEDENTS
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis
anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets efectivament exigibles
actualment.
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 25 d’abril de 2016 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis
anteriors, pendents de cobrament.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 66 a 69 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, 15 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General
Pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la
prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària i els articles 61 a 63 del Reial Decret 939/2005, de 29 de Juliol pel qual
s’aprova el Reglament general de Recaptació, en relació amb la declaració
d’insolvència del deutor.
3. Cal considerar la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local / la
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local.
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4. Cal tenir present l’article 212.4 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
relació amb l’òrgan competent.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats
en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 68.067,81€. El detall
individualitzat del qual figura a l’annex.
SEGON. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
dels drets esmentats.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
4. Aprovació, si s’escau, expedient 1/2016 de modificació de crèdits mitjançant
crèdit extraordinari.
Referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant crèdit
extraordinari
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de maig de 2016 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant el crèdit extraordinari.
2. La secretària interventora han emès informes favorables.
3. El regidor d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD
500/1990.
2. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
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mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) en quant a què 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.
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2016, per import de
105.185,00€, que cal finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplic.Pressup.

Descripció

Crèdit definitiu

334-6390000 Trasllat emissor de ràdio i torre de telecomunicacions

10.000,00

151-6000003 Enderroc de la casa Rabal dels sabres

5.300,00

151-6000002 Enderroc de la casa de la UA-6

6.700,00

1532-6190008 Remodelació C/Mare de Deu de Montserrat

83.185,00

Total crèdit extraordinari

105.185,00

FINANÇAT AMB LES BAIXES DE CRÈDITS
Aplic.Pressup.
1532-6190007

Descripció

Crèdit inicial

Remodelació tram C/Victòria fase I etapa B

Total modificació de crèdit (crèdit extraordinari)

297.940,00

Baixa
105.185,00

Crèdit definitiu
192.755,00
105.185,00

SEGON. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
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Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels sis membres de CiU, un del PP i dues abstencions
d’EP.
5. Aprovació, si s’escau, expedient 2/2016 de modificació de crèdits mitjançant
suplement de crèdit.
Referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant
suplement de crèdit.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de maig de 2016 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.
2. La secretària interventora han emès informes favorables.
3. El regidor d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD
500/1990.
2. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) en quant a què 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.
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PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2/2016, per import
de 281.315,00€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals, d’acord amb el següent detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplic.Pressup Descripció
231 2120003 Manteniment municipal de serveis socials
342 2120007 Manteniment instal·lacions esportives

Crèdit
anterior
5.000,00
30.000,00

334 2120012 Manteniment Hotel Entitats
1532 2190001 Carrers i places
151 2270600 Estudis i treballs tècnics
231 4800003 Atencions benèfiques i assistencials
Remodelació C/Mare de Deu de
1532 6190008
Montserrat
920 6260000 Equips per a processos d'informació
Total suplement de crèdit

6.000,00

Crèdit
definitiu
11.000,00

25.000,00

55.000,00

Modificació

2.000,00

3.000,00

5.000,00

40.000,00

20.000,00

60.000,00

7.000,00

25.000,00

32.000,00

3.000,00

1.500,00

4.500,00

83.185,00

195.815,00

279.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

281.315,00

FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT
87010

281.315,00

Romanent líquid de tresoreria

Total modificació de crèdit (suplement de crèdit)

281.315,00

SEGON. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels sis membres de CiU, un del PP i dues abstencions
d’EP.
6. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Remodelació
de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”.
Atenent que en data 13 de maig de 2016, l’Alcalde de la Corporació incoa
l’expedient per contractar l’obra "Remodelació e l’edifici de l’Ajuntament – 1 Fase",
tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat per
a la seva adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa.

6

Ajuntament de
Santa Bàrbara

Vist l’informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de la Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir
i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, per a l’obra "Remodelació de l’edifici de
l’Ajuntament – 1a Fase", tot convocant-ne la licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 299.803,01 € IVA inclòs, la despesa que per
aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la
partida 920*6320007 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir
el contracte de l’obra "Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase"
mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, el qual
s’haurà d’exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils al BOPT, com també en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
QUART. Publicar en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies naturals,
comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació es
presentin les proposicions que es considerin pertinents.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de
contractant, amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se
celebri per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146 del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Notificar el present acord al departament d’intervenció i a obres municipal.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, es manté el projecte de
remodelació de l’edifici de l’Ajuntament que va redactar en el seu dia l’arquitecte
Millan?.
El Sr. Alcalde, es refà tot, ha servit de base però com era un projecte molt
complicat d’executar s’ha refet i s’ha fraccionat per etapes.
En aquests moments s’incorpora a la sessió plenària el regidor Sr. Adrian Batiste.
El Sr. Boqué, per tant és un projecte nou i s’hauran de tornar a pagar els honoraris
al tècnic que l’hagi refet.
El Sr. Alcalde, es pagaran els honoraris que comportin l’adequació del projecte
inicial, ja que aquest s’ha modificat.
El Sr. Boqué, ara ja està clar com quedarà el nou edifici?, ja se sap la distribució?
El Sr. Alcalde, s’ha redactat i es licita la primera fase, tal i com diu la proposta, en
la distribució en aquesta fase no s’hi entra, encara que ens ha fet una primera
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proposta, que en principi consisteix en ocupar la planta baixa amb les oficines, i de
moment no ocupar el primer pis, però és una previsió perquè encara no sabem si
tots els serveis cabran en una sola planta, estem parlant a tres anys vista, estem
parlant de la fase, que si tot va bé, s’executarà l’any 2018, a no ser que
mentrestant no surti alguna subvenció i puguem avançar la distribució interior.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representat del grup municipal d’EP, per tant els honoraris que es
van pagar a l’arquitecte Millan, s’han llençat.
El Sr. Alcalde, amb la nova redacció ens ho estalviarem en l’execució de les
obres.
E. Sr. March, si, però es pagarà dues vegades per la mateixa feina, per un mateix
servei, i si no recordo malament es van pagar molts diners.
El Sr. Alcalde, els va pagar la Diputació de Tarragona, la única forma de poder
tirar endavant el projecte es dividir-lo en cinc fases, la primera i segona aigües
fora/estructura, la tercera distribució interior.
El Sr. Boqué, ara s’ha fet un projecte que no té res a veure amb el projecte inicial
redactat per Millan.
El Sr. Alcalde, la primera fase de la remodelació ja ha estat aprovada.
El Sr. Boqué, ho aprovaré, tot i que, en el seu moment no ho vaig veure necessari,
però passats els anys i a la visita de com està edifici actualment si no s’hi actua
acabarà caient.
El Sr. Alcalde, ara és un edifici que per dins fa pena, i es tracta d’un edifici
emblemàtic per al poble que s’ha de mantenir.
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 dos en contra d’EP.
7. Aprovació, si s’escau, Subvencions Entitats Culturals i Esportives 2016.
Entitat
Associació de jubilats i pensionistes
Associació de Dones Planeres
Associació Aragonesa Planera
Coral Santa Bàrbara
Grup Teatral Planer
Unió Musical Jaume Balmes
Associació de Mares i Pares de l’Escola Jaume Balmes
Club de Twirling Santa Bàrbara

8

Import
proposat
500,00
1.500,00
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Societat de Caçadors Sant Gregori
Club Ciclista Santa Bàrbara
Club de Futbol Santa Bàrbara
Penya Amics dels Cavalls
Associació de DJ’s
Centre d’Estudis Planers
Associació Paintball

300,00
500,00
11.700,00
700,00
150,00
350,00
500,00

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.
8. Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les Festes Majors 2016.
Vist el programa d’actes de les properes Festes Majors 2016, confeccionat per la
Regidoria de Festes, que es desenvoluparan des del dia 7 de juliol fins al 17 de juliol
de 2016.
Al Ple de la Corporació es proposa l’aprovació del següent acord:
Aprovar el programa d’actes presentat per a les properes Festes Majors 2016.
El Sr. Alcalde explica que la Regidora de Festes Judit Lleixà, ja els hi va fer cinc
cèntims del contingut del programa d’actes per a les properes festes majors, en la
passada Junta de Portaveus.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, portaveu del grup municipal d’EP, el nostre grup votarà en contra, al
mes de setembre els hi van demanar poder participar en la redacció i confecció
del programa, i tot i que vàrem mantenir una reunió amb la regidora, no s’han
tingut en compte les nostres aportacions. Tornem a reiterar que al setembre quan
la regidora de festes comence a treballar-hi que ens reunim.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Lleixà, regidora de festes.
La Sra. Lleixà, vaig escoltar-los però les propostes que em van fer eren inviables, i
les bufetades quan les coses no surten bé me les emporto jo, no puc dir que
aquest o aquell acte ha estat idea del grup municipal d’Esquerra Planera.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, regidor d’EP, és evident ja que la última paraula en la presa de
decisions, tal i com ens va dir és seva, però en política s’han de rebre crítiques.
La Sra. Lleixà, sóc la màxima responsable de les festes, tant dels actes com de
l’execució del pressupost.
El Sr. March, les nostres aportacions eren senzilles, feien referència per exemple
a poder realitzar jocs tradicionals, que no representen un gran cost econòmic.
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La Sra. Lleixà, és un acte que és qüestió de l’AMPA de l’escola. Sap quanta gent
participa en l’organització de les festes quan els hi demanes col·laboració?, doncs
a títol d’exemple, vaig demanar a les entitats del municipi que es podia organitzar
la nit de les entitats, sap quantes en van acudir?, quatre, i això que en aquesta
organització podien treure diners per a fer actes durant tot l’any, així que imaginis
la participació, a qui he d’anar a buscar?, vostès volen dir-me un acte i que sigui jo
la que l’organitze.
Fem-ho d’una altra manera digueu-me els actes i que s’estaran organitzats així,
amb qui i de quina forma, no dient els actes i que la responsable de tot sigui jo.
El Sr. Boqué, sempre he dit el mateix els regidors de l’oposició no podem fer la
mateixa feina que l’equip de govern, perquè tots treballem i no tenim els tècnics a
la nostra disposició que vostès tenen per elaborar els actes, el programa, etc., ja
sabem que tot comporta molta feina, però les coses es poden fer d’una altra
manera.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels set membres de CiU, un a favor del PP i dos en
contra d’EP.
9. Aprovació, si s’escau, Memòria Bous Festes Majors 2016.
En referència a:
a) La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb
bous.
El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present
MEMÒRIA
De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres
poblacions de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb
bous, correbous en carrers o plaça no fixa, construïda a l’efecte, reunint les
suficients garanties de solidesa i seguretat.
Aquestes festes tradicionals i populars durant uns determinats dies i dins de les
Festes Majors contribueixen amb la seva alegria, vistositat i animació a l’esbarjo i
gaudiment de la major part de la població.
Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, la qual ha perdurat tants anys a
la nostra Vila, per aquest any 2016 i per al pròxim mes de juliol, figuren inclosos
en la programació de les Festes Majors els següents actes taurins:
•

Dia 8 juliol (divendres)
o

18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.
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o

22.00 h. a 22.45 h. Bou embolat.

Tot de la ramaderia de José Arriazu e Hijos, en plaça no fixa, construïda a l’efecte
i ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.
•

Dia 9 juliol (dissabte)
o
o

7.30 h. a 8.30 h. Bou capllaçat pels carrers a determinar.
11.00 h a 11.45 h Bou capllaçat pels carrers a determinar.

Tots dos de la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez.
•

Dia 11 juliol (dilluns)
o
o

18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.
22.00 h. a 22.45 h. Bou embolat.

Tot de la ramaderia de José Vicente Machancoses, en plaça no fixa, construïda a
l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i
Sales.
•

Dia 12 juliol (dimarts)
o
o

18.30 h Correbous a l’estil tradicional.
22.00 h a 23.00 h. Bou capllaçat per carrers a determinar.

Tot de la ramaderia de Fernando Machancoses, en plaça no fixa, construïda a
l’efecte, i ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i
Sales.
•

Dia 13 juliol (dimecres)
o

•

18.30 h. Correbous a l’estil tradicional de la ramaderia Fernando Mansilla,
en plaça no fixa, construïda a l’efecte, i ubicada als terrenys municipals
situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.

Dia 14 juliol (dijous)
o
o

18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.
22.00 h. a 22.45 h. Bou embolat.

Tot de la ramaderia de Vicente Benavent, en plaça no fixa, construïda a l’efecte, i
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.
•

Dia 16 juliol (dissabte)
o
o

18.30 h. Correbous a l’estil tradicional.
22.00 h. a 22.45 h. Bou embolat.
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Tot de la ramaderia d’Hnos. Marcen, en plaça no fixa, construïda a l’efecte, i
ubicada als terrenys municipals situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.
•

Dia 19 juliol (diumenge)
o

7.00 h Correbous a l’estil tradicional de la ramaderia d’Hilario Príncep, en
plaça no fixa, construïda a l’efecte, i ubicada als terrenys municipals
situats al final del carrer Joan Baptista i Sales.

Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per
a la finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això
pugui ser realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquestes festes
tradicionals en bous.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
10. Aprovació, si s’escau, contractació dels espectacles i complements de
Festes Majors 2016.
Atesa la necessitat de procedir a la formalització del contracte de serveis
consistent en les actuacions musicals i d’espectacles que es celebraran durant les
Festes majors del 2016, així com, dels complements necessaris al respecte.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 20 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la possibilitat de procedir a la formalització d’un contracte privat per l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, que tingui per objecte espectacles compresos a la categoria 26 de
l’Annex II del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
Vistes les ofertes presentades, al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació dels espectacles i complements de Festes
majors 2016 a l’empresa Germans Barceló Organitzacions, SL, segons pressupost
i projecte presentat per l’adjudicatària per un import de 26.300,00 € més la quota
corresponent d’IVA.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President Alfred Blanch Farnós, per a la
signatura dels contractes corresponents.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta
amb els vots favorables dels set membres de CiU, un a favor del PP i dues
abstencions d’EP.
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11. Revocació del nomenament com Alcalde Honorari i Perpetu al senyor
Francisco Franco Bahamonde.
ANTECEDENTS
En data 31 de març de 1964, aquest Ajuntament va atorgar al Sr. Francisco
Franco Bahamonde la distinció d'Alcalde Honorari i del municipi de Santa
Bàrbara, i ara la voluntat del consistori és la de retirar-se-la, atès que la seva
figura històrica no concorda amb els valors democràtics que representen els
ajuntaments i la vida municipal.
FONAMENTS DE DRET
Els ajuntaments poden atorgar aquestes distincions per aplicació del que
estableixen els arts. 189 i 190 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals (ROF), que diuen, respectivament, que:
1r. Les Corporacions locals podran acordar la creació de medalles, emblemes,
condecoracions o altres distintius honorífics, a fi de premiar especials
mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris.
2n . Així mateix estaran facultats els Ajuntaments, Diputacions Provincials i
Cabildos i Consells Insulars per acordar nomenaments de fills predilectes i
adoptius i de membres honoraris de la Corporació, atesos els mèrits, qualitats i
circumstàncies singulars que en els guardonats concorrin i que seran aplicats
amb el major rigor en expedient que s'instruirà a aquest efecte. Els
nomenaments de membres honoraris de les Corporacions no atorgaran en cap
cas facultats per intervenir al govern o administració de l'entitat local, però
habilitaran per a funcions representatives quan aquestes hagin d'exercir-se fora
de la demarcació territorial respectiva. Per concedir-los a estrangers es
requerirà autorització expressa del Ministeri per a les Administracions
Públiques, previ informe del d'Afers exteriors.
Doncs be, igual que els ajuntaments poden atorgar aquestes distincions, de la
mateixa manera les poden retirar.
Continuant amb la potestat que tenen els ajuntaments per atorgar medalles,
emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics que disposa el ROF a que
s'ha fet menció, l'art. 50.24 del mateix, que desplega el règim competencial del Ple
regulat a l'art. 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL), diu que "Corresponen al Ple (...) les següents atribucions: Concedir
medalles, emblemes, condecoracions u altres distintius honorífics i conferir títols
de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació", atribució
aquesta que requereix del quòrum de la majoria simple dels membres presents, tal
i com estableix l’art. 47 de la LRBRL.
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Per altra banda, l'art. 15.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la que es
reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor de qui va patir
persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura estableix que "Les
Administracions públiques, en l'exercici de les seves competències, prendran les
mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o
esments commemoratius d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de
la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures podrà
incloure's la retirada de subvencions o ajudes públiques".
Per tot això, al Ple de l'Ajuntament es proposa l’adopció del següent
ACORD
Retirar al Sr. Francisco Franco Bahamonde la distinció d'Alcalde Honorari i
Perpetu del municipi de Santa Bàrbara.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, jo voldria saber qui presenta
aquest acord i per què?
El Sr. Alcalde, l’ordre del dia dels Plens el faig jo com a Alcalde. Suposo que tots
els Ajuntament de les Terres de l’Ebre, per indicació del Governador Civil, van
prendre un acord similar i en el moment actual està fora de lloc.
El Sr. Boqué, crec que s’hauria de respectar un acord adoptat per un Consistori
com a respecte als membres del mateix.
El Sr. Alcalde, com he dit crec que l’acord es va adoptar seguin les directrius
marcades des de les instàncies superiors.
En aquests moments i abans de passar a la votació de la proposta de l’Alcaldia, el
regidor Sr. Boqué del PP, abandona la sessió plenària.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta,
amb els vots favorables dels set membres de CiU i dos d’EP.
En aquests moments el Regidor Sr. Boqué del PP, s’incorpora a la sessió
plenària.
12. Sorteig de les Meses per a la realització de les properes Eleccions Generals.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent
Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la
mesa electoral que es constituirà el dia 26/06/2016, per a les eleccions
convocades mitjançant Reial Decret 100/2004, resultant les persones que
s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
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SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 1
MESA: A
TITULARS:
TITULARS:
PRESIDENT:
HOMEDES RODRIGUEZ, JOSEP XAVIER

DNI
40935660F

1r VOCAL:
BALAGUE PORRES, SANTIAGO
2n VOCAL:
JIMENEZ VALLES, MARIA JOSE

DNI
40907920M
DNI
40934956Q

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
ALEGRE PONS, JULIA

DNI
47857031B

DEL PRESIDENT:
GAZQUEZ ESPUNY, MARIA ANGELS
DEL 1r VOCAL:
ESPUNY BARBERA, MERSE
DEL 1r VOCAL:
ARIN BERNARDO, MARIA ISABEL
DEL 2n VOCAL:
DIAZ GARCIA, EMILIO
DEL 2n VOCAL:
JASTI VALLES, JOSE AGUSTIN

DNI
47480103F
DNI
47859148N
DNI
40910652T
DNI
39875851S
DNI
40918079K

SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 1
MESA: B
TITULARS:
PRESIDENT:
SANCHEZ AGULLO, EDGAR

DNI
43453084N

1r VOCAL:
PITARCH MARTI, JULIA
2n VOCAL:
RODRIGUEZ GIMENO, DAMIA

DNI
47827961J
DNI
47936412L
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SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
SOLA SERRA, CRISTINA

DNI
46132491B

DEL PRESIDENT:
SOLER TORRES, ROGER
DEL 1r VOCAL:
MARIN GILA, FERNANDO
DEL 1r VOCAL:
MOLINE BIELSA, JOSEP
DEL 2n VOCAL:
PONS PASCUAL, GEMMA
DEL 2n VOCAL:
LAPUERTA LIZANA, ALBA

DNI
47828768S
DNI
47623293E
DNI
47825532E
DNI
38434522G
DNI
47827558R

SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 2
MESA: A
TITULARS:
PRESIDENT:
GIMENO BERTOMEU, ADELA

DNI
47822875X

1r VOCAL:
CASADO VEGUE, MARIA ISABEL
2n VOCAL:
ALBACAR CLIMENT, SEBASTIAN

DNI
39876729L
DNI
47628673C

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
FORCADA BARBERA, AINOA
DEL PRESIDENT:
ALBACAR RODA, PERE
DEL 1r VOCAL:
ARDIT ALBERT, JOSE ANTONIO
DEL 1r VOCAL:
FORNE CASTELLS, FRANCISCO JAVIER
DEL 2n VOCAL:
FERNANDEZ SIMON, CRISTINA
DEL 2n VOCAL:
CID BALAGUE, JAUME
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DNI
47822652V
DNI
47859150Z
DNI
52605976P
DNI
40929559R
DNI
52605448D
DNI
40911824E
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SECCIÓ: 1
DISTRICTE: 2
MESA: B
TITULARS:
PRESIDENT:
TENA RAGA, MARTA
1r VOCAL:
PUIG SEGURA, MERCE
2n VOCAL:
OBIOL CABRERA, JOSEP MANUEL

DNI
40927673R
DNI
47629421D
DNI
47626176F

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
MARTORELL RUBIO, PEDRO JOSE
DEL PRESIDENT:
MARTORELL PRADES, JOSE MARIA
DEL 1r VOCAL:
LOPERA MARIN, ZAIDA
DEL 1r VOCAL:
REGOLF SIMO, MARIA INMACULADA
DEL 2n VOCAL:
LLEIXA SOLA, JORDI
DEL 2n VOCAL:
LISBONA MURIA, PATRICI

DNI
40928600P
DNI
40922322D
DNI
47823549V
DNI
40918879Q
DNI
52609911X
DNI
47621004X

Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent les vint hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal.
certifico.
Vist i plau
L’Alcalde

Alfred Blanch Farnós
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