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Santa Bàrbara aprova un pressupost
marcat per la inflació

POLÍTICA Junts, MAP i els regidors no adscrits votaven a favor; PSC i ERC, en contra

SSaannttaa BBààrrbbaarraa  Víctor Montecino

El pressupost de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara s’ha incrementat en
un 11,67 % respecte del de 2022, i
passa de 3.636.400 euros a
4.060.900, tot i l’increment de des-
peses, com l’electricitat, que s’ha tri-
plicat en els darrers mesos, partida a
la qual destina 200.000 euros més.
Això ha provocat que es reduïsquen
els projectes en els quals s’ha d’in-
vertir, i per això l’ens municipal no-
més preveu la darrera fase de cana-
lització del Barranquet.

Segons explicava l’alcalde Antonio
Ollés Molias durant el ple retransmès
per la Plana Ràdio, “enguany no hi
haurà marge de maniobra, perquè,
una vegada comptades les despe-
ses de personal i corrents, només
hi ha pressupost per a acabar la da-
rrera fase de canalització del Ba-
rranquet, que es va realitzant des
del 2014 i que podran donar per fi-
nalitzada”. La resta d’actuacions s’-
han pogut incloure gràcies a subven-
cions de la Diputació de Tarragona o
de l’Agència Catalana de l’Aigua, en
espera de veure si al mes de juny
disposen de més romanent per a po-
der incorporar-hi petites actuacions.
Algunes són la col·locació de plaques

solars a la llar d’infants, el canvi de
les lluminàries LED al camp de fut-
bol, el mobiliari del nou Ajuntament,
la substitució del servidor de dades
per a augmentar en ciberseguretat i
les millores als pous d’aigua potable
del municipi.

L’alcalde també recordava que
“malgrat l’increment que s’està
patint en les despeses corrents
s’està fent un esforç important, i
es mantindran congelats els im-
postos que no s’apujaran”. El pres-
supost també preveu l’increment
del 2,5 % de retribucions de perso-
nal i un 13 % en les subvencions a
les entitats municipals.

El pressupost es va aprovar amb

els vots a favor dels quatre regidors
de l’equip de govern de Junts per
Santa Bàrbara, els dos vots de Movi-
ment Alternatiu Planer - Movem
(MAP) i dos regidors no adscrits. Van
votar-hi en contra la regidora del Par-
tit Socialista de Catalunya i els dos re-
gidors d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya.

ALTRES TEMES El ple de pressu-
postos de Santa Bàrbara també por-
tava l’aprovació de l’ampliació de sòl
industrial, el Pla local de joventut o el
conveni de col·laboració entre els
Ajuntaments de la Galera, Godall i
Santa Bàrbara en matèria de promo-
ció econòmica.  ■

S’avança la instal·lació de la unitat
mòbil de vigilància de la contaminació
atmosfèrica a Santa Bàrbara

MEDI AMBIENT

SSaannttaa BBààrrbbaarraa  Víctor Montecino

L’Ajuntament de Santa Bàrbara va
sol·licitar una estació de mesura-
ment de la qualitat de l’aire a partir
d’una moció dels regidors no ads-
crits, a petició de l’entitat del medi
ambient Amevesaba, del febrer de
2022, en previsió de la futura planta
de compostatge. La intenció era en-
trar a la Xarxa de Vigilància de Previ-
sió i Contaminació Atmosfèrica, però
la proximitat a les de la Sénia, Am-
posta i Alcanar ho impedia, i per això
el Departament d’Acció Climàtica va
proposar ubicar-hi una estació mò-
bil, però que no estaria disponible
fins al març de 2023.

Ara, però, la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
avança al 3 de febrer la instal·lació
de l’estació mòbil, un mes més del
que tant l’Ajuntament com l’entitat
mediambiental Amevesaba prete-
nien avançar, sense èxit. L’ens muni-
cipal ja preveu els possibles espais
on situar-la, segons les necessitats
que explicava l’alcalde, Antonio Ollés
Molias, a la Plana Ràdio: “Este apa-
rell, gran com una autocaravana, el
tindrem aquí unes quantes setma-
nes fent un mesurament de l’aire

que tindrem a Santa Bàrbara. Ne-
cessita una connexió elèctrica, ha
d’estar una mica separada de ca-
mins, no pot estar al costat d’edifi-
cis i d’arbres, el sòl no pot ser d’a-
rena..., entre d’altres aspectes. Hi
ha una sèrie de requisits, i ja tenim
dos o tres llocs pensats on la podrí-
em ubicar”.

Les tres ubicacions en què pensa
l’Ajuntament són la zona de la plaça
de bous, que es podria alimentar
des del magatzem; la zona de les
piscines, molt propera a l’assecado-
ra de sansa de la Galera, però molt
llunyana de la futura la planta de
compostatge; i, la tercera, la zona
del dipòsit de l’aigua.

Per la seua part, l’associació veï-
nal Amevesaba rep amb bons ulls la
notícia, tot i que el seu portaveu, Lluc
Roig Cardona, recordava que això es
va demanar arran de la planta de
compostatge, no de la planta de san-
sa: “Però si podem aprofitar l’avi-
nentesa... Una cosa no la podran
buscar, perquè encara no està feta,
però sí la de sansa, que és la que
últimament ens ocupa”. Amevesa-
ba també ha demanat assistir-hi per
a poder explicar els seus neguits als
tècnics. ■

Ple de Santa Bàrbara en què es va aprovar el pressupost. / LA PLANA RÀDIO

Roquetes repartirà 2.000 lots per a
recollir excrements de mascotes

SOCIETAT Roquetes fomenta la tinença responsable d’animals, el cens i la higiene

RRooqquueetteess  Víctor Montecino

L’àrea de Gestió Ambiental de l’A-
juntament de Roquetes, regida per
Sònia Andrade Ruiz, posa en marxa
una campanya per a conscienciar i
sensibilitzar el veïnat sobre la reco-
llida d’excrements canins i l’ús de
pipicans municipals, i al·ludix, així, a
la importància de mantenir nets els
carrers, parcs, jardins i espais pú-
blics del municipi. Agents cívics rea-
litzen diferents campanyes de sen-
sibilització i informació a la ciutada-
nia perquè les persones propietà-
ries de gossos recullen les deposi-
cions, però molta gent en patix les
molèsties de l’incivisme. Per això, la
nova campanya busca la complici-

tat de tothom a l’hora de combatre
les persones incíviques.

Els propietaris de gossos censats
podran recollir el seu lot d’higiene
animal i el tríptic informatiu al Ser-
vei d’Atenció Ciutadana de l’Ajunta-
ment. També s’instal·laran dos car-
pes en diferents espais de la ciutat
per a informar la ciutadania sobre
la tinença responsable d’animals, i
els propietaris de mascotes que
sol·liciten informació rebran un lot
d’higiene animal. Es repartiran
2.000 lots entre les persones pro-
pietàries de gossos per a ajudar-les
a acomplir amb la tasca de recollir-
ne els excrements.

La campanya també ha inclòs ac-
tivitats a les escoles Marcel·lí Domin-

go i La Ravaleta, amb l’organització
de recursos educatius per a l’alum-
nat de primària, com l’organització
d’un concurs de dibuix per a crear
l’auca Jo soc responsable, i tu?, per
a conscienciar els propietaris de les
mascotes que han d’actuar cívica-
ment a l’hora de traure-les a passe-
jar i tenir cura d’arreplegar-ne els ex-
crements. Els dibuixos guanyadors
formen part del tríptic que es reparti-
rà, conjuntament amb uns dosifica-
dors amb bossetes per a recollir els
excrements dels animals, de manera
gratuïta, entre els propietaris d’ani-
mals de companyia. En el tríptic edi-
tat també s’hi pot consultar la localit-
zació de les zones d’esbarjo per a
gossos. ■

ANUNCI

Informació pública de l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic
autònom i l'Estudi ambiental estratègic, del Centre de valorització, recolli-
da i transferència de residus i planta de fabricació de formigó, al polígon
121, parcel·les 28, 132, 4, 29, 36 i 37, partida Crevetes

Per Decret de l'alcaldessa núm. 2023-00007, el dia 11 de gener de 2023 es
va APROVAR INICIALMENT el Pla especial urbanístic autònom del Centre de
valorització, recollida i transferència de residus i planta de fabricació de formi-
gó al polígon 121, parcel·les 28, 132, 4, 29, 36 i 37, partida Crevetes, del TM
del Perelló (PEU), i l’Estudi ambiental estratègic (EAE),  redactats per l’enginyer
agrònom Héctor Ismael Sancho Queral, i promogut per EXCAVACIONS LABO-
RIA SL. 

En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de des-
embre, d’avaluació ambiental, se sotmet l’esmentat Pla especial urbanístic i
l’Estudi ambiental estratègic a informació pública per un termini de 45 dies
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,  al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major difusió de l’àmbit
territorial del municipi i a l’E-tauler de la Corporació, per tal que, durant l’es-
mentat termini, s’hi puguin formular les alolegacions i reclamacions que s’esti-
min oportunes. 

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a les
dependències dels Serveis Tècnics Municipals, al Lluís Companys, 2, durant els
dies feiners, d’11 a 14 hores i a la pàgina web municipal (www.elperello.cat).

L’acord d’aprovació inicial del PEU i de l’EAE no és susceptible de recurs per
tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.

El Perelló, en data de signatura electrònica,
L’alcaldessa

Maria Cinta Llaó Llaó 


