Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 23 de febrer de
2017.
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 23 de febrer de
2017, per celebrar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:

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. Manel Crespo Liñan
Sr. Javier Boqué Piñol

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 29 de desembre de
2016.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

3. Aprovació, si s’escau, la modificació del contracte per l’execució de l’obra
"Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”
4. Aprovació, si s’escau, Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
5. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 29 de desembre
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 01/2017 de 25 de
gener, fins el número 07/2017, de 28 de febrer, ambdós inclosos.
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Restant el Ple assabentat.
En aquests moments s’incorpora a la sessió Plenària el regidor Sr. Adrián Batiste
Cuartero.
3. Aprovació, si s’escau, la modificació del contracte per l’execució de l’obra
"Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”
Atenent que el Ple de la Corporació d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme
el dia 1 de juny de 2016, aprovà l’expedient de contractació mitjançant
procediment obert per l’obra “Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase”,
amb un pressupost d’execució per contracta de 299.803,01 €.
Atenent que el Ple de la Corporació d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme
el dia18 de juliol de 2016, va adjudicar el contacte per a l’execució de l’obra
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase” a l’empresa Gestión Ingenieria
y Construcción de la Costa Dorada, SA, per un preu de 238.514,05 € IVA inclòs.
Atenent que la direcció tècnica de l’obra informa que la modificació del projecte
resulta de l’augment d’amidaments de partides d’obra que ja figuraven en el
projecte el que representa un increment del 9,14% del pressupost d’execució per
contracta, el que és igual a 21.798,05 € IVA inclòs.
Atenent que la modificació del projecte comporta la necessitat de modificar el
contracte esmentat.
Atenent que el darrer paràgraf de l’article 234.3 del TRLCSP determina: “Tot i
això, podran introduir-se variacions sense necessitat de prèvia aprovació quan
aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats realment executades
sobre les previstes en les medicions del projecte, sempre que no representin un
increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte.”
Atenent que l’article 99.3 del RDL 3/2011, determina la necessitat de procedir a
complementar la garantia en casos de modificacions contractuals que suposin una
variació en el preu del contracte en el termini de 15 dies comptats des de la data
en que es notifiqui al contractista l’acord de modificació. Complement de garantia
que serà per un import del 5% de l’import de la modificació del contracte, exclòs
IVA.
Atenent que la modificació de contracte ha de formalitzar-se d’acord amb el que
estableix l’article 156 del RDL 3/2011.
Atenent que la clàusula 22 del plec de clàusules econòmiques, administratives
reguladores del contracte faculta l’Ajuntament per modificar el contracte per raons
d’interès públic.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la modificació del contracte per l’execució de l’obra
“Remodelació de l’edifici de l’Ajuntament – 1a Fase " en els termes següents:
• Import de la modificació del contracte per augment d’unitats d’obra realment
executades respecte les previstes inicialment en el projecte: 21.798,05 €., IVA
inclòs.
SEGON. Requerir a l’adjudicatària, per tal que en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents al de la notificació del present acord, procedeixi a complementar
la garantia definitiva, per un import de 900,75 €.
TERCER. Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de quinze dies,
comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord, comparegui per
a la signatura de la modificació del contracte.
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QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del contracte, Direcció
tècnica de l’obra i Intervenció de fons.
El Sr. Alcalde, fer un resum per a que tothom sàpigue del què parlem, ja sabem
que es va adjudicar la fase 1 per 240.000,00 € aproximadament, amb una partida
pressupostària de 321.000,00 €, perquè l’empresa adjudicatària va fer una baixa
substancial de manera que, amb bon criteri l’arquitecte redactor del projecte i el
tècnic municipal, ens van proposar fer una adjudicació directa, un contracte menor
en quant no superava el límit establert a la llei de contractes, de la 2a fase
d’aquesta manera tant a l’empresa l’hi anava bé i a l’Ajuntament també perquè
ens estalviàvem el cost de posar nova maquinària, etc.
Ara el que es porta a l’aprovació és una modificació del contracte d’adjudicació de
la 1a fase, per un augment d’unitats d’obra realment executades respecte les
inicialment previstes en el projecte per un import de 21.798,05 €.
D’aquesta manera la partida pressupostària que tindrem aquest any ja no serà de
150.000,00 € sinó de 130.000,00 €.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué, portaveu del Partit Popular.
El Sr. Boqué, una pregunta de la mateixa manera que l’obra tenia un pressupost
de 360.00,00 € i es va adjudicar per 240.000,00 €, ja que l’empresa va fer una
baixa, en la 2a com vostè ha dit es va fer adjudicació directa, l’empresa també ha
aplicat la mateixa baixa que en la 1a fase?.
El Sr. Alcalde, entenc que sí, perquè la 1a fase era arribar a la primera planta del
carrer Major i resulta que amb 60.000,00 € s’ha arribat fins a dalt de tot, l’empresa
s’ha ajustat al màxim i inclòs ens han posat les parets de l’ascensor, que pujaven
molts diners i en principi no sabien si es podria fer o no, però al final es van
incloure, ja que ells també han vist que certificació d’obra aprovada certificació
cobrada de manera que no els ha calgut anar a buscar diners a fora amb el
conseqüent estalvi que això el ha suposat.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, portaveu del grup municipal d’EP, així vull entendre que la fase 1 i 2
haurà costat uns 340.000,00 € aproximadament?
El Sr. Alcalde, exactament 238.514,05 € la 1a fase, 59.230,21 € la 2a fase i un
excés d’obra de la 1a fase de 21.798,05 €, tot amb IVA inclòs.
El Sr. March, la fase 3 serà per a aquest any 2017?
El Sr. Alcalde, a la partida pressupostària ens queden 130.000,00 € com ja he dit i
l’arquitecte el que està fent són fases en funció de la partida pressupostària que
tenim, la idea és poder fer el sostre deixar el terrat acabat, els aïllaments i les
escales que ara no n’hi ha, i si es pot començar a fer tancaments de la part de
l’escala.
El Sr. March, suposa que encara quedaran dues fases més, no?
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El Sr. Alcalde, les que convinguin, o tres o quatre o cinc, o una en funció dels
diners que arriben, depèn de les subvencions que poguéssim aconseguir. Se
tracta d’anar desglossant el projecte ja que ara no hi està.
El Sr. March, per tant, no es pot saber quan diners acabarà costant.
El Sr. Alcalde, si que se sap.
Passant a la votació la proposta de l’alcaldia es aprovada per majoria absoluta
dels membres de la Corporació, amb els set vots favorables de CiU, un del PP, i
tres en contra d’EP.
4. Aprovació, si s’escau, Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se
en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada
per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, CarmeLaura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest
expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que
les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb
l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions
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diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques
als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords
eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum
reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser
políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives
i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat
espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que
s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional
pel Referèndum.
Per tot això, al Ple Municipal es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
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4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
El Sr. Alcalde, com vostès saben moltes notícies aquests dies van encaminades a
parlar d’aquest fet, per la qual cosa l’Ajuntament de Santa Bàrbara com a municipi
adherit a l’AMI i al Dret a decidir, pensem que també ens hem d’adherir al Pacte
Nacional pel Referèndum, ja que creiem que tant si el resultat és positiu o negatiu,
l’important és escoltar la veu del poble.
Un cop llegit el manifest crec que queda bastant clar el què s’està fent a més que,
penso que és una obligació que tenim tots els Ajuntaments de poder donar la veu
al poble.
El Sr. Boqué portaveu del grup municipal del Partit Popular no fa ús del seu dret a
la paraula.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, portaveu del grup municipal d’EP, el nostre grup sempre ha cregut
que un referèndum és el principi bàsic de la democràcia, que s’expressi el poble és
un concepte que no hauria de tenir dubte, creiem que des de qualsevol poble,
qualsevol entitat, qualsevol associació s’hauria de poder expressar l’opinió sempre
amb el respecte a totes les opinions. Convidem a totes les associacions del poble a
que s’hi adhereixin perquè la força la fa el poble i com més gent s’adhereixi millor.
El Sr. Alcalde, jo com persona física ja m’he inscrit i animo a tots els conciutadans
del poble a que ho faci.
Passant a la votació la Moció presentada es aprovada per majoria absoluta amb
els vots favorables dels set membres de CiU, tres d’EP i un en contra del PP.
5. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, una pregunta en relació a
l’últim punt sobre el dret a decidir, jo també m’he documentat, per tant vaig a
demanar-los que facin un esforç d’imaginació, vostès saben molt bé que no tot el
poble està d’acord amb les decisions que pren l’Alcaldia, per tant, imaginem que hi
hagués un grup del poble que digués no estic d’acord amb les decisions que pren
l’equip de govern i volem formar un poble a part, vostès que són tan democràtics
deixarien que aquella gent es separés de Santa Bàrbara?.
El Sr. Alcalde, em sembla que està fent una mica de demagògia que no
correspon, s’ha aprovat una moció en defensa del referèndum.
El Sr. Boqué, l’hi faré d’una altra manera la pregunta, vostès deixarien que un grup
de gent del poble fes un referèndum per decidir seguir sent Santa Bàrbara o
ajuntar-se amb Masdenverge o La Galera?.
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El Sr. Alcalde, crec que si el número de gent que ho demanés fora el suficientment
representativa s’hauria de fer, ara si només és un 10% de la població no és
representatiu, perquè si no cada moment estaríem fent referèndums i el que hem
votat fa referència a la voluntat com a mínim d’un 50% de la població de
Catalunya i crec que cada dia més. De fet no m’ho havia plantejat mai, l’hi he
contestat amb el cor a la mà, si som 4.000 habitants i 3.000 volen una cosa penso
que els hauríem d’escoltar, i la representació municipal és la representació de la
voluntat del poble en el moment de les eleccions, cada grup es presenta amb
unes propostes i objectius, i la gent tria.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, manifestar el meu acord amb
el que ha dit el Sr. Alcalde, evidentment que si hi ha un grup de gent que vol
canviar les coses el primer que ha de fer és presentar-se a unes eleccions i si
aquella majoria decideix separar-se s’hauria de respectar, es tractaria d’aplicar
unes lleis noves, i pensem que per damunt de les lleis està la voluntat de la gent i
això vol dir que puguin decidir per ells mateixos, ja que de vegades es prenen
decisions polítiques en contra de la gent. Estem parlant d’un clam de la gent i se’ls
ha d’escoltar, per això estem a favor del referèndum, tal com a dit el Sr. Alcalde
tant políticament com per part d’una part important de la societat es demana,
evidentment pactat i si no és així no serà perquè des d’aquí no s’hagi volgut, ja
que s’han donat totes les opcions possibles.
El Sr. Alcalde, Esquerra Planera ha presentat un parell de preguntes per escrit
que diuen així:
“1.- Se sap quin percentatge d’aigua s’està perdent actualment per la xarxa de
distribució d’aigua del poble?”, el Sr. March la vol matisar.
El Sr. March, hem presentat aquesta pregunta perquè sabem que fa uns anys, no
molts segons informes de Sorea que l’aigua que surt del pou i la que arribava a les
cases es perdia un 70% de l’aigua, que és moltíssima, per això voldríem saber
com està el tema.
El Sr. Alcalde, ho he preguntat a Sorea i m’ha agradat que hagi fet aquesta
introducció perquè si que ha canviat, l’hi dic el que m’ha dit exactament Sorea: ”Al
2016 es van subministrar dels pous 542.000 m3 i se’n van registrar 204.000 m3,
per tant l’aigua que es pert, no registrada, és un 60%, la recerca de fuites pel
poble és continua, però la xarxa és molt antiga i la majoria de fuites es troben en
els accessoris de les escomeses de fibrociment.”
És una xarxa que té 35 anys i en alguns carrers que s’han anat refent i als que
s’han fet millores s’ha notat.
Continuen dient: ”Una bona notícia és la sectorització que hem començat amb les
obres del carrer Mare de Déu de Montserrat, que ha renovat les canonades i ens
permet tindre 2 sector hidràulics més, al final del primer trimestre esperem seguir
reduint l’aigua no registrada gràcies a aquesta sectorització que ens permet
mitjançant els mínims nocturns concentrar esforços en el petit sector de cada
moment. Les futures actuacions que fareu al carrer Pagesia, Victòria o Aragó
renovant la xarxa i creant nous sectors beneficiaran sense dubte. Alguns dels
pobles de la zona estan per dalt i altres sobre el 30-40%.”
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El Sr. March, continua sent molt elevat i el que és més greu i no s’ha comentat és
que s’han de fer inversions més adequades, tal com a dit la xarxa és molt antiga i
la majoria és de fibrociment, que sabem que és cancerigen i per això és una de
les inversions que natros pensem que abans de fer determinades coses...
El Sr. Alcalde, quines coses?
El Sr. March, per exemple l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde, el deixarem caure?
El Sr. March, no el deixarem caure hi ha alternatives que sense gastar tants diners
es pot arreglar. I en canvi en aquestes coses que són cancerígenes.
El Sr. Alcalde, d’inversió n’estem fent cada dia en l’aigua, tot el que s’està fent és
per fer-ho més ostensible, tant en enllumenat, aigua, etc. El que no podem fer és
aixecar tot el poble d’una tirada i reposar totes les canonades, és inassumible amb
el pressupost que tenim.
El Sr. March, no l’hi estic dient que es faci d’una tirada.
El Sr. Alcalde, jo el que l’hi estic dient és que hi estem treballant, que l’any 2016
hem fet un carrer de punta a punta, que el carrer Victòria s’està fent de punta a
punta, que el carrer Major, el Passeig de les Escoles es van fer de punta a punta,
que el Passeig de la Generalitat és nou, ho estem fent però potser a un ritme que
no és el que vostè voldria però, és el ritme de prioritats que ha marcat l’equip de
govern.
El Sr. March, natros tenint en compte el risc de genera el fibrociment, el nostre
grup preferiria invertir més diners en això que no en altres coses, però
evidentment ho hem de respectar perquè són vostès els que tenen majoria
absoluta.
El Sr. Alcalde, quan l’hi vingui bé ens asseurem i l’hi faré quatre números del que
val refer un carrer i pense que quilòmetres de carrers en tenim uns quants en
aquest poble i poc a poc s’anirà fent tot.
El Sr. March, si, però se pot fer molt llarg per això demanem que aquest tema que
potser perjudicial per a molta gent.
El Sr. Alcalde, vostè ara està fent política barata, alarmisme.
El Sr. March, o no, la gent té dret a saber-ho.
El Sr. Alcalde, i creu que no ho sap?, creu que no sabem les canonades que
tenim?
El Sr. March, no, la gent ha de saber de quin tipus són les canonades de
distribució de la xarxa d’aigua i, no, no ho sabem.
El Sr. Alcalde, dons ja ho saben. I seguirem treballant.
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La segona pregunta diu: “2.-Ara que s’ha acabat la remodelació del carrer Mare de
Déu de Montserrat, quin carrer hi ha previst arreglar durant aquest any?”
Això no és una pregunta de Ple, la resposta està ben reflectida en el pressupost
2017, hi ha una partida que diu carrer Victòria i carrer Aragó, que es faran igual
que el carrer Mare de Déu de Montserrat, amb recollida d’aigües pluvials, xarxa de
clavegueram, enllumenat públic, xarxa d’aigua potable i asfaltat.
El Sr. March, molt bé és una pregunta per a que la gent que ens escolta al ser un
Ple radiat ho puguin saber, ja que la gent no té accés a les partides
pressupostàries.
El Sr. Alcalde, estan penjades en el portal de la transparència.
El Sr. March, un prec, davant l’incivísme que hi ha davant els abocadors de
brossa, per part d’uns pocs planers, però dels que ens veiem perjudicats tots els
altres, demanar que es posessin cartells avisant sobre les ordenances i les
conseqüències del seu incompliment.
El Sr. Alcalde, aquests cartells estan preparats i en breu s’implantaran.
El Sr. March, me’n alegro molt que ho hagin tingut en compte
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió,
essent les vint hores i trenta-cinc minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal.
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