Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió Ordinària realitzada pel Ple de la Corporació el dia 20 de desembre 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 acctal. Isabel Verge Caballé, essent les vint hores del
dia 20 de desembre de 2018, per celebrar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Assistents:



Alcalde:
Regidors:



Excusen al seva presència: Sr. Adrián Batiste Cuartero
Sr. Joan Abella Calduch

Sr. Alfred Blanch Farnós
Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías
Sra. Laia Pla Coto
Sr. March March Mayo
Sr. Manel Crespo Liñan
Sr. Javier Boqué Piñol
Sra. Eva C. Franch Cases

Secretaria acctal. de la Corporació: Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 15 de novembre de 2018.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra
“Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”.
4. Aprovació inicial, si s’escau, Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

5. Sol·licitud, si s’escau, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura d’un
Conveni per al finançament públic de 8 places en el servei de centre de dia per a gent gran de
Santa Bàrbara.
6. Aprovació, si s’escau, Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de
suport als presos polítics que fan vaga de fam.
7. Aprovació, si s’escau, Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició
de les armes Nuclears.
8. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la sessió de data 15 de novembre de 2018.
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 87 al número 94 de 2018, ambdós
inclosos.
Restant el Ple assabentat.
3. Aprovació, si s’escau, declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors de l’obra
“Arranjament del carrer Mossèn Joan Baptista Sales”.
Atenent que el Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 25 d’octubre de 2018,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per a l’obra "Arranjament
del carrer Mossèn Joan Baptista Sales".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador
Preu exclòs
IVA
IVA
CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
293.000,00 €
61.530,00 €
SERVIDEL, SLU.
308.358,51 €
64.755,29 €
EXXABER, SL.
297.784,01 €
62.534,64 €
Miguel Ángel Piquer Badia.
348.252,73 €
73.133,07 €
Edifisa Enter, SL.
341.500,00 €
71.715,00 €
TECYR Construcciones y Reparaciones,
362.128,96 €
76.049,08 €
SA.
COVAN Obres Públiques, SL
291.279,08 €
61.168,61 €
Vives Anguera, SL
309.144,13 €
64.920,27 €
Regimovi, SL.
265.000,00 €
55.650,00 €
Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.
345.645,49 €
72.585,55 €
Totes les quals compleixen els requisits i han presentat la documentació fixada al Plec de
clàusules econòmiques administratives regulador del contracte.
A la vista de l’anterior, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Declarar admeses les ofertes presentades pels licitadors següents:
1. CONSTRUCCIONES 3 G, SA.
2. SERVIDEL, SLU.
3. EXXABER, SL.
4. Miguel Ángel Piquer Badia.
5. Edifisa Enter, SL.
6. TECYR Construcciones y Reparaciones, SA.
7. COVAN Obres Públiques, SL
8. Vives Anguera, SL
9. Regimovi, SL.
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10. Auxiliar de Firmes y Carreteras, SA.
SEGON. Requerir a l’empresa Regimovi, SL, per tal que en el termini de set dies hàbils, a
comptar des del següent en que rebi el present requeriment, presenti justificant d’haver
constituït la garantia definitiva per import de 13.250,00 €, equivalent al 5 per 100 del preu
d’adjudicació del contracte (exclòs IVA) i presenti la documentació justificativa de les
circumstàncies referides al punt 4, lletra f) apartat 4t. de l’article 159 de la LCSP, de disposar
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte d’acord amb l’article 76.2.
TERCER. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors.
El Sr. Alcalde, tal com diu a la proposta s’han presentat 10 empreses moltes de les quals ja
s’han anat presentant a les diferents licitacions, i desprès de la valoració econòmica i tècnica
l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa ha estat Regimovi, SL.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, és la que ha presentat l’oferta més
econòmica o és la que ha ofert alguna millora?.
El Sr. Alcalde, en aquest cas no es demanaven millores per tant és la més avantatjosa
econòmicament, un cop efectuades les valoracions tècniques, perquè encara que l’oferta
sigui econòmica s’ha de comprovar que en el preu ofertat les obres es puguin executar.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria amb els vots favorables
dels cinc membres de PDeCAT, dues abstencions d’EP, una abstenció del PP i una abstenció
de la Regidora no adscrita.
4. Aprovació inicial, si s’escau, Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
Atès que el municipi de Santa Bàrbara és una població afectada per riscos naturals (vent,
inundacions, sismes i nevades) i tecnològics i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de
Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal.
Vist el Document Únic de Protecció Civil Municipal redactat pel servei de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, per l’empresa
ECOSTUDI SIMA, SLP.
Atenent que el Document Únic de Protecció Civil Municipal s’ha elaborat d’acord amb el que
preveu el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment
per a la seva tramitació conjunta.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal, que figura inclòs a
l’expedient.
SEGON. Ordenar l’exposició pública de l’aprovació 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 a l’e-tauler de la Corporació.
TERCER. Determinar que si en el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial no es
presenta cap al·legació o suggeriment el Document Únic de Protecció Civil Municipal restarà
definitivament aprovat.
QUART. Definitivament aprovat el Document Únic de Protecció Civil Municipal donar trasllat
del mateix a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a la seva homologació.
El Sr. Alcalde, és un document de protecció civil elaborat per la Diputació per als casos
d’emergència, on es preveu, en cada cas d’emergència, qui és el responsable, on t’has de
dirigir, com s’ha d’actuar, quines són les zones inundables del nostre terme, on estan situats
els hidrants per als bombers, per on poden accedir els vehicles d’emergència, etc., és un
document bastant extens que com els hi he dit han elaborat tècnics de la Diputació juntament
amb tècnics de protecció civil. El tenen a la seva disposició per a consultar-lo.
El Sr. Alcalde dóna al paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, representant del grup municipal del PP, cada quan s’actualitzarà?
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ollés.
El Sr. Ollés, regidor de Governació, en el mateix document hi ha un apartat on s’especifica la
periodicitat de l’actualització, i si no recordo malament és cada quatre anys.
El Sr. Boqué, totes les dades?
El Sr. Ollés, les que siguin necessàries, per exemple d’aquí uns mesos els Regidors canviaran,
en canvi hi haurà coses que no serà necessari canviar-les.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. March.
El Sr. March, representant del grup municipal d’EP, tenim una sèrie de dubtes, aquest
document quant ens ha costat a l’Ajuntament?
El Sr. Ollés, el seu cost és de 3.500,00 € dels qual només haurem de pagar el 50% (1.750,00
€), ja que està subvencionat en un 50% per la Diputació de Tarragona.
El Sr. March, donem per suposat que es tracta d’un document públic?
Els Sr. Ollés, si, hi ha dues versions una pública i una altra de confidencial, vaig estar mirant
quina diferència hi havia, perquè són documents pràcticament iguals, però en el públic no
apareixen una sèrie de dades privades, com puguin ser telèfons, dades de finques que estan
situades en zona inundable, és pel tema de la protecció de dades de caràcter personal.
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El Sr. March, ho dic perquè és molt important que hagi aquest document, però també és
important que la gent sàpiga qui són els responsables i a qui s’ha d’adreçar en casos
d’emergència.
El Sr. Ollés, en les fitxes del document et diu que s’ha d’informar a l’Alcalde.
El Sr. March, en aquest cas l’Alcalde hauria de tenir telèfon mòbil.
El Sr. Ollés, el Sr. Alcalde té telèfon mòbil i apareix en aquest document.
El Sr. March, però si els Regidor no el sabem... És un document que si és públic hauria d’estar
a la pàgina web i la gent ha de tenir molt clar a qui s’ha d’adreçar, jo proposaria, no se si es
pot o no modificar que, no només hi hagués un càrrec polític sinó un tècnic de l’Ajuntament
com a pla B.
El Sr. Alcalde, a banda dels telèfons que puguin haver i de l’operari municipal, són els serveis
d’emergència els que han d’actuar i es centralitza tot amb el telèfon 112 i el primer que s’ha de
fer en un cas d’emergència és trucar al 112.
El Sr. March, si, però si hi ha un document municipal vol dir que també hi ha un responsable
municipal.
El Sr. Ollés, el DUPROCIM és un document elaborat seguint un protocol per a tots els municipis
de Catalunya, i si allí diu que el màxim responsable és l’Alcalde no ho podem canviar.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
5. Sol·licitud, si s’escau, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura
d’un Conveni per al finançament públic de 8 places en el servei de centre de dia per a
gent gran de Santa Bàrbara.
Atès que mitjançant Resolució d’assignació de places de 27 d’octubre de 2017 a les entitats
col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública
del Departament de Treball, Afers Socials i famílies, es va assignar a l’ajuntament que
presideixo 8 places públiques per al Centre de dia de Santa Bàrbara.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura d’un
Conveni per al finançament públic de 8 places en el servei de centre de dia per a gent gran
de Santa Bàrbara que té una capacitat registral de 30 places amb número de registre al
RESES S08998.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Franch.
La Sra. Franch, Regidora no adscrita, es tracta d’una sol·licitud merament burocràtica o
realment s’aconseguirà aquest finançament?
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sra. Rodríguez.
La Sra. Rodríguez, regidora de Serveis Socials, l’acord fa referència a les places que ja tenim
atorgades, que des del moment en que ens les van atorgar les estem cobrant, però ara el
departament ens demana que els hi demanessin la signatura d’aquest conveni per a podernos continuar pagant aquestes vuit places.
El Sr. Boqué, no és que s’amplien les places?
El Sr. Alcalde, no, aquestes vuit places ja les tenim assignades i ja les estem cobrant però ara
és necessari signar un conveni a petició del department.
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres
presents de la Corporació.
6. Aprovació, si s’escau, Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal
Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.
El Sr. Alcalde informa que tal com s’ha acordat en Junta de Portaveus i abans del Ple, la Moció
es deixa damunt la taula a la vista que avui mateix els polítics empresonats que estaven en
vaga de fam l’han abandonat, per tant, no té sentit donar suport a un fet que ja no existeix.
7. Aprovació, si s’escau, Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la
Prohibició de les armes Nuclears.
Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens dubte,
són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki
ara fa 73 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 persones, nombrosos
ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.
Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món
continua disposant de 14.465 armes nuclears, la majoria d’elles amb una capacitat destructiva
molt superior a les bombes de 1945.
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció massiva
(com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i seguretat, cap a la
prohibició de les armes nuclears.
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i campanyes,
la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, etc., s’ha aconseguit
un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, el
passat 7 de juliol de 2017, a les Nacions Unides.
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi sumin
activament.
I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i nuclearment
desarmat.
Per tot això, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, per unanimitat dels membres presents de al
Corporació:
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1. expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de
les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears
2. reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el
desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment
3. fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el Premi
Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra ciutat està
profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les
comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de
viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat
o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les
persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”
4. insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides
5. donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat d’Alcaldes
per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau (Fundació per a
Pau) membre de la Campanya ICAN.
8. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Boqué.
El Sr. Boqué, com és últim Ple de l’any voldria desitjar, ja se que vostè ho farà en nom de tot
el Consistori, un bon Nadal i una bona entrada d’any nou.
El Sr. Alcalde dóna al paraula al Sr. Crespo.
El Sr. Crespo, els veïns del carrer Indústria cantonada amb Castillejos m’han comentat que hi ha
una obra on penja un feix de cables, la pregunta és, es pensa fer alguna cosa?
El Sr. Ollés, hi estem al damunt ja que fa anys que està d’aquesta manera, hem contactat amb el
propietari del solar i de la casa, que és el mateix, i amb telefònica, se’ls ha enviat fotos per a que
vinguin a resoldre el problema, de fet un tècnic de telefònica que va venir per un altre tema quan
ho va veure es va quedar sorprès. Fa deu dies els hi vaig enviar un recordatori.
El Sr. Crespo, per tant és un tema de telefònica, no té res a veure amb el propietari de la casa.
El Sr. Ollés, alguna cosa té a veure perquè els cables passen per la seva façana, concretament
al mes d’agost vaig reunir al propietari i a un representant de telefònica i es va acordar que el
propietari deixava passar els cables per la façana i que telefònica vindria a fer-ho, però encara no
han vingut, estem al seu darrera ja que a banda del tema estètic també es pot produir una avaria.
El Sr. Crespo, un recordatori d’un prec del punt de llum del Passeig de la Generalitat, 53, perquè
els veïns m’ho han preguntat, com ho tenim?
El Sr. Alcalde, però avui no l’hi ha preguntat?
El sr. Crespo, no, fa tres dies.
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El Sr. Ollés, tot just avui l’estaven col·locant però se’ls ha fet de nit i demà està col·locada la farola.
El Sr. Crespo, aprofito per desitjar a tot el poble unes bones festes i una bona entrada d’any.
El Sr. Alcalde, per acabar desitjar a tot el poble en nom de tot el Consistori, un bon Nadal en
companyia dels que més estimen, que procuren ser feliços, que passen bons moments, perquè
moments difícils i complicats ja venen sense buscar-los i, esperem entrar a l’any 2019 en alegria
i que el nou any ens porte tot allò que desitgem i que sigue en general un any millor que l’any
2018.
Felicitar a tot el poble aquestes festes nadalenques i un any 2019 ple de tots els seus desitjos.
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent les
vint hores i trenta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico.
Vist i plau
L’Alcalde
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