Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 22 de febrer de
2018.
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 en
funcions, Yolanda Valldepérez Castells, essent les vint hores del dia 22 de febrer de
2018, per celebrar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusa la seva absència: Sr. Javier Boqué Piñol

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
Sra. Eva C. Franch Cases

Secretaria en funcions de la Corporació: Yolanda Valldepérez Castells
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 28 de desembre de
2017.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Arranjament del
carrer Hostal dels Frares”
4. Aprovació, si s’escau, projecte bàsic i executiu “Remodelació del carrer de l’Aire
1a. Fase”.
5. Aprovació, si s’escau, Moció en defensa de les Institucions de Catalunya i dels
seus Representants Electes.
6. Aprovació, si s’escau, Moció per a la commemoració del dia Internacional de les
Dones.
7. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 28 de desembre
de 2017.
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 números 92/2017 i 93/2017 de 29 de
desembre.
Es dona compte dels Decrets de l’Alcaldia des del número 01/2018 de 3 de gener,
fins el número 10/2018, de 20 de febrer, ambdós inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s’escau, expedient de contractació de les obres “Arranjament
del carrer Hostal dels Frares”
Atenent que en data 29 de gener de 2018, l’Alcalde de la Corporació incoà
l’expedient per contractar l’obra "Arranjament del carrer Hostal dels Frares", 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.
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.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, per a l’obra "Arranjament del carrer Hostal dels
Frares", tot convocant-ne la licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 307.332,15 € IVA inclòs, la despesa que per
aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la
partida 1532*6190013 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 "Arranjament del carrer Hostal dels Frares" 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 l’e-tauler
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 vint-i-sis 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 municipals.
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El Sr. Alcalde, seguint la línia dels darreres anys continuem amb l’arranjament de
diversos carrers del municipi i comencem per aquest.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, per a quan està prevista
l’execució de les obres?
El Sr. Alcalde, a partir del mes d’abril-maig.
El Sr. March, així a festes majors estarà en obres.
El Sr. Alcalde, això jo no ho he dit, he dit abril-maig-juny si es s’atraça intentarem
que no caigui en festes o al menys que no hagi maquinària pesada.
El Sr. March, l’hi dic perquè la resta de carrers han tardat més de tres mesos en
executar-se.
El Sr. Alcalde, hem fet els càlculs i desprès de festes començar amb un altre.
Passant a la votació, la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta,
amb els vots favorables dels set membres del PDeCAT i tres abstencions d’EP.
4. Aprovació, si s’escau, projecte bàsic i executiu “Remodelació del carrer de
l’Aire 1a. Fase”.
Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “Remodelació del carrer
de l’Aire 1a Fase”, redactat pel servei d’Enginyeria Municipal de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost d’execució per contracta de 330.000,00 €.
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les
obres “Remodelació del carrer de l’Aire 1a Fase”, redactat pel servei d’Enginyeria
Municipal de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost d’execució per
contracta de 330.000,00 €.
SEGON. Ordenar la exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini
de trenta dies, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es
tinguin per oportunes, mitjançant edictes a publicar en el Butlletí oficial de la Província i
l’e-Tauler de la Corporació.
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap
al·legació o reclamació en projecte esdevindrà definitivament aprovat.
El Sr. Alcalde, aquest és un projecte que es va sol·licitar al servei d’enginyeria de la
Diputació la seva redacció, certificant-los que tindríem partida pressupostària per a
executar-lo i ara ja ens ha presentat el projecte bàsic i executiu de l’obra. El projecte es
troba a secretaria per si és del seu interès poder-lo consultar, puja 330.000,00 €, va
des del carrer Aragó fins el carrer Príncep havent inclòs una petita remodelació de la
rampa que dóna accés al carrer Major dins el mateix projecte, amb la mateix estètica
que la del carrer Victòria.
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Passant a la votació, la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta,
amb els vots favorables dels set membres del PDeCAT i tres abstencions d’EP.
5. Aprovació, si s’escau, Moció en defensa de les Institucions de Catalunya i
dels seus Representants Electes.
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus
ciutadans i, per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del
poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que
sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma
pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar
el marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest
procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament,
més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament,
totes les peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs
de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el
contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans
tinguin avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist
constantment des del 2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions
en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes. La
consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són
exemples clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres
conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà
estesa per part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge,
d’institucions mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal
Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat
democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema
polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de
Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals de justícia.
Només cal recordar la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de
700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les
urnes, que ha comportat haver de declarar davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de
sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i
substituït les nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió
del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els
seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per
controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes
administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural,
entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat les eleccions al
Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre.
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De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè
instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va
comportar que membres del Govern català, començant pel seu President,
haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser
detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels
presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i
desobediència. Sis consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol
Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79
dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la Mesa del
Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la
presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han
adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament
també es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez,
president de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium
Cultural, i encara romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver
actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses
actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents
sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en
aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per
mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat,
voluntat de servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a
les institucions de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per aquests motius, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per unanimitat, de tots els
membres presents de la Corporació acorda:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat
inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La
legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan
aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies
excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les
institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre
autogovern, tant per la via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució
Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través
d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells
representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen
empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó
de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació
violenta.
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Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions
de Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític
català, demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del
diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i
repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
6. Aprovació, si s’escau, Moció per a la commemoració del dia Internacional de
les Dones.
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones,
una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere.
Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de
l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les
persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de
vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major
precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De
fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10
víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí.
Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta
mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les
empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això contrasta
amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en
canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats
majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i
segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim infor me de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se
situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se.
Al País Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un
15,88% respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns, nosaltres sí que
considerem que ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre veiem com diversos
països europeus adopten noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de
temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és
important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos
iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre
municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a
una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17
anys puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya
#MeToo de denúncia d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions
encara tan habituals i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic
de casos de violacions que han posat de nou el focus sobre les dones i no tant
sobre els agressors. També s’han fet públics casos d’agressions sexuals que han
sortit a la llum pública a Catalunya i que mostren que cal continuar amb la tasca
de prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
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Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any,
per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Santa
Bàrbara proposa d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Santa Bàrbara manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de
plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de
dones als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de
la vida personal, familiar i laboral.
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació
cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai,
fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada
per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt
del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.
Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca la
Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones
i a les entitats municipalistes.
Passant a la votació la Moció presentada es aprovada per unanimitat dels
membres presents de la Corporació.
7. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde, dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, en una acta d’una Junta de
Govern local, he vist que s’ha adjudicat en un contracte menor de serveis la
contractació del servei per dur a terme l’activitat física adaptada al parc de salut, amb
l’empresa Fundación Siel Bleu España. La meva pregunta és què ha passat?, perquè
els parcs de salut fa temps que les màquines estan col·locades, no s’utilitzaven?, o
és una manera de dinamitzar-los?
El Sr. Alcalde, la intenció és dinamitzar-los, a més tenim contractat un tècnic que
està treballant tots aquest temes, les rutes i hàbits saludables.
El Sr. March, varis precs, fa temps que vam demanar la possibilitat de col·locar un
pipi can, ens van dir que farien un estudi, però encara no ens han dit res. Com està el
tema?
El Sr. Alcalde, no hem trobat els llocs adequats, perquè les seves propostes feien
referència a llocs privats.
El Sr. March, en Junta de Portaveus vam estar parlant dels miralls, demanar que se’n
posin més i que se’n arreglin d’altres, com per exemple el del carrer Hostal dels
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Frares que estava posat per a quan pujaves pel carrer Aragó i ens incorporàvem al
carrer Major, però com el carrer Aragó ha canviat de sentit s’hauria de rectificar.
El Sr. Alcalde, la brigada municipal ho té present i tan bon punt es pugui es
solucionarà, es trauran els que ja no tenen sentit i els col·locaran als llocs que fan
falta.
El Sr. March, per últim, comentar que hi ha gent incívica que deixa la brossa fora dels
contenidors, per això s’hauria de demanar als del COPATE que passessin més
sovint, se’ns han queixat sobretot veïns del carrer Mare de Déu de Montserrat, ja que
de vegades la brossa es passa dies fora de l’illa.
El Sr. Alcalde, s’ha fet un estudi de les illes a través dels nostres treballadors
observant quines són les illes que tenen més brossa fora dels contenidors, amb això
sabem quines són les illes més afectades i hem demanat al COPATE que
incrementin la freqüència de recollida.
El Sr. Ollés, representant del grup municipal del PDeCAT, s’ha de recordar que hi ha
un treballador de l’Ajuntament que tots els matins passa per totes les illes de
contenidors del poble, de manera que això que diu que la brossa està molts de dies
fora dels contenidors no és cert, durant la setmana com a molt de un dia per a l’altre.
El Sr. Abella, representant del grup municipal del PDeCAT, a més des de la regidoria
de medi ambient s’han posat a tots els contenidors cartells avisant de les multes en
que es pot incórrer si es deixa la brossa fora dels contenidors. És un tema en el que
hi estem treballant.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent les vint hores i vint minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
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