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43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Telf. 977688438 - Fax 977109672

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL
PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2013.
La Bisbal del Penedès, 17 de setembre de 2013
Al Saló de Plens, es reuneixen en sessió ordinària els membres del Ple, sota la presidència de
l’Il·lm. Sr. Josep M. Puigibet Mestre (ERC-AM), Alcalde de la Corporació i President d’aquest Ple i
amb l’assistència de:
Sr. Joaquín Rivas Piqueras (ERC-AM)
Sra. Montserrat Mestre Farrerons (ERC-AM)
Sra. Mónica M. Pérez Garrido (ERC-AM)
Sra. Pilar Verdún Vives (ERC-AM)
Sra. Juana Reina Torres (ERC-AM)
Sra. Ma. Carmen Burgos Rodríguez (CIU)
Sr. Pere Saumoy Bundó (CIU)
Sr. Agnès Ferré Cañellas (CiU)
Sr. Ferran M. García Escobar (CiU)
Sr. Ramon Rovira Guasch (PSC)
Actua com a secretari el Sr. Christian Riverola i Romero, secretari-interventor de la Corporació.
L’alcalde obre la sessió plenària:
Són les 10h del matí i hi ha número suficient de regidors per constituir el ple, per tant queda
constituït.
Recorda al públic assistent, que el ple no és un òrgan de participació ciutadana, en l’aspecte que
no es permet la intervenció de les paraules, i no es permeten manifestacions d’aprovació o
desaprovació vers al govern municipal, vers als grups de l’oposició i vers a cap regidor.
Recorda als regidors, que s’ha de respectar el torn de paraules, i el temps que tenen establert per
les seves intervencions. Recorda que ha fet els advertiments que fa en cada ple i que moltes
vegades no es respecten.
Demana a totes les persones assistents a aquest ple que han de guardar respecte a tots els
membres de la corporació i que si així no ho fan, tal com marca la llei, es veuria obligada donat el
cas després de fer els advertiments legals, a expulsar-los del ple, desitjant que això no passi.
L’objecte de la reunió és la celebració d’una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, segons
l’ordre del dia que tot seguit es transcriurà.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
L’Alcalde comenta que les tres actes que es porten a aprovació, s’hauran de votar per separat,
atès que hi ha hagut absència de regidors en els plens municipals dels quals es volen aprovar
aquestes actes.
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El senyor Saumoy ( CIU ), comentat que no té constància que les actes de 18 de setembre de
2012 i 9 de maig de 2013, hagin estat aprovades pel ple municipal.
L’Alcalde, comenta que ho revisaran, i en tot cas, en el proper ordinari si és així, les portaran per a
la seva aprovació.
A continuació es sotmet a votació l’aprovació de l’acta del Ple ordinari de 18 de juny de 2013 amb
el següent resultat:
Vots a favor 6 ERC
Vots en contra 3 CIU
Abstencions 1 PSC.
El senyor GARCIA ( CIU ) no vota al no haver assistit.
Seguidament es sotmet a votació l’aprovació de l’acta del Ple extraordinari de 15 de juliol de 2013
amb el següent resultat:
Vots a favor 5 ERC
Vots en contra 3 CIU
Abstencions 1 PSC
Els senyors Puigibet ( ERC ) i Saumoy ( CIU), no voten al no haver assistit.
En relació a l’acta del Ple extraordinari de 9 d’agost de 2013 la senyora Burgos ( CIU ), manifesta
que les garanties de la democràcia s’estan dil.lapidant.
L’Alcalde li diu que si hi ha una errada sobre l’acta li acceptarà el que digui, però que les actes no
són un discurs polític, si té alguna puntualització sobre alguna errada si, però reitera que les actes
no són un discurs polític.
La senyora Burgos ( CIU ) manifesta que les actes del plens estan sent manipulades i falsejades i
poden demostrar el que estan dient, no són paraules buides. En el passat ple extraordinari de 9
d’agost de 2013, van sol·licitar al secretari que fes constar literalment la seva intervenció, cosa que
com s’ha vist avui no s’ha fet. Ara es passarà a votació i quedarà aprovada i tot solucionat.
En aquests moments de les seves manifestacions l’alcalde li adverteix per primera vegada que el
que està dient no procedeix, la senyora Burgos ( CIU ), segueix dient que el pitjor de tot és que el
secretari com a fedatari públic està sent partícip d’això. No compleix amb la legalitat.
L’Alcalde li fa un segon advertiment que no segueixi per aquesta línia si no es veurà obligat a
expulsar-la del ple.
La senyora Burgos ( CIU ) fa cas omís, s’aixeca del seu escó i assenyalant a l’alcalde cridant-lo i
amb un to amenaçador, diu que és fals que en aquest ple de 9 d’agost de 2013.
L’alcalde li adverteix per tercera vegada que acabi la seva intervenció i li retira la paraula.
La senyora Burgos (CIU) continua sense tenir l’ús de la paraula i diu que tenen proves clares i
gravacions que testimonien el que estan dient.
L’Alcalde li adverteix per quarta vegada que l’expulsarà del Ple i torna a recordar que no té l’ús de
la paraula. La senyora Burgos torna a fer cas omís de les advertències de l’alcalde i manifesta que
en el ple d’avui s’estan lapidant els drets dels regidors.
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L’Alcalde li fa un cinquè advertiment convidant-la a abandonar el Ple i expulsant-la del Ple per la
seva falta de respecte.
La senyora Burgos (CIU), manifesta que l’oposició abandona el ple en senyal de protesta.
Abandonen el ple a les 10.12h.
Intervé tot seguit el senyor Rovira (PSC) sense tenir l’ús de la paraula, dient que l’Alcalde no pot
expulsar a cap regidor del ple. “Bon dia, tu no pots prohibir el dret de la paraula d’un regidor “.
Durant les manifestacions del regidor del PSC, es produeixen crits a la sala en contra de l’alcalde i
l’alcalde li fa 5 advertiments que mantingui el respecte i que no li ha donat el torn de paraula.
El senyor Rovira (PSC), continua parlant sense tenir ús de la paraula i diu que se’n va a casa seva
perque està tip d’aquesta tirania.
La senyora Burgos (CIU ) entre mig diu que l’alcalde és un dictador.
El senyor Rovira (PSC) El PP al costat de l’alcalde és un rosant . On és el dret de la minoria, on
és el respecte a la minoria. Calumnia. Som la riota de la comarca per no dir del país.
Finalment l’Alcalde expulsa després de 6 advertiments al senyor Rovira, per la seva falta de
respecte. Abandona el ple a les 10.14h.
La senyora Burgos ( CIU ) crida DICTADOR MERDÓS a l’Alcalde.
A continuació es sotmet a votació aquesta acta, la qual queda aprovada per 5 vots (ERC).

2. MOCIO SUPORT A LA DECLARACIÓ SOBIRANIA DEL POBLE DE CATALUNYA I EL
PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC DE LA BISBAL DEL
PENEDÈS.

El senyor PUIGIBET ( ERC ) llegeix la proposta.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (ERC)
Quedant aprovat el punt tal con segueix:
MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL POBLE DE CATALUNYA I EL
PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL QUE PRESENTA EL GRUP ERC LA BISBAL DEL
PENEDÈS
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per
part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, i el posterior acord del mes de març.
ERC DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
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MANIFESTA
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes formes
de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en l’ordre jurídic i
polític.
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i Catalunya
fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests tres-cents
anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l’Estat espanyol,
inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat.
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament
econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat catalana per l’espoli que
pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i d’autogovern que permet l’autonomia.
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010, s’ha
fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació o, per contra, iniciar
un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre propi Estat.
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un procés de
presa de consciència i de mobilització sense precedents, on van participar més de 1.700.00
persones, i que
representa l’inici de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que hi ha una
àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les conseqüències.
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania
s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició indispensable per
exercir el dret d’autodeterminació.
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent malestar fiscal
català, tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat.
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist agreujada amb
motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a Catalunya,
així com l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs espanyols del model de
finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut català i la manca de sensibilitat
suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya, governs estatals del PSOE i del
PP QUE HAN ESTAT RECOLÇATS PER CIU.
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat expressada per una majoria
de les forces polítiques parlamentàries catalanes, insistim en la necessitat d’assolir un acord entre
el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya que estableixi la celebració a Catalunya d’una
consulta en el marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes puguin pronunciar-se sobre
quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya.

VEGUERIA DEL PENEDÈS
Codi d’entitat local territorial núm. 4302870005
C.I.F. P4302800J

www.bisbalpenedes.com
info@bisbalpenedes.com

C/ Major, 21

AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Telf. 977688438 - Fax 977109672

Per tots els fets anteriorment exposats, s’aprova per unanimitat dels reunits prendre els següents
ACORDS
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per
l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el poble català
és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, sense
ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la Declaració
és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar
a Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació.
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, en breu i no més enllà del 2014, el
referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta
és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat i nació.

3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la
constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho avalen i
convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei d’una societat més lliure, justa,
pròspera i profundament democràtica.
4. Davant l’èxit de la manifestació de l’ONZE DE SETEMBRE, de la població civil fent la VIA
CATALANA, on tot el món ha pogut veure el sentiment dels catalans i amb una voluntat inequívoca
de VOLER LA INDEPENDÈNCIA.
1. EXIGIM que el President de la Generalitat fixi la data de la consulta o referèndum en el
termini màxim de 2 mesos i que la seva celebració no vagi més enllà del primer semestre
del 2014 de forma irrevocable.
2. Que la pregunta sigui una sola, clara e inequívoca tant pels catalans i la comunitat
internacional sobre si volem la independència.
5.- Demanar al grup d’ERC al Parlament de Catalunya la no aprovació dels pressupostos de 2014,
si no s’ha fixat data pel referèndum o consulta, i no s’ha publicitat la pregunta, i que alhora no es
contemplin més retallades en el pressupost que es vol aprovar.
6.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del
Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
president del Parlament Europeu i als diferents grups polítics del Parlament Europeu.
3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2012
El Secretari llegeix la proposta d’acord.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (ERC)
Quedant aprovat el punt com segueix:
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APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2012
Considerant el compte general de l’exercici 2012, juntament amb tota la seva documentació
annexa, segons la legislació vigent.
Considerant l’informe d’Intervenció emès sobre aquesta, i el Dictamen de la Comissió especial de
comptes emès en data 5 d’agost de 2013.
Considerant que el compte s’exposà al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions,
objeccions o observacions, i que no s’han presentat cap al·legació, segons consta en el certificat
de Secretaria.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’establert en l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple, per
unanimitat dels reunits, acorda:
PRIMER. Aprovar el compte general de l’exercici 2012.

SEGON. Rendir el compte general així aprovat i tota la documentació que la integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 212.5 del
text refós de la Llei reguladora de hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març

4.- CONTRACTE ARRENDAMENT POLIESPORTIU MUNICIPAL
El Secretari llegeix la proposta d’acord

A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (ERC)
Quedant aprovat el punt com segueix:
ARRENDAMENT D’UN BÉ PATRIMONIAL A L’ASSOCIACIÓ CLUB SEGLE XX
Atès que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és propietari de la finca registral número 1431,
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1, del Vendrell, situada en l’Avinguda del Baix Penedès
que conforme el Poliesportiu de la Bisbal del Penedès. L’esmentada finca ha estat adquirida per
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, mitjançant permuta a la mercantil FIDSA.
Atès que l’associació CLUB SIGLO XX, domiciliada en el municipi de la Bisbal del Penedès, entitat
inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, entitat sense afany de lucre, i
dedicada a la promoció de la cultura i l’esport del municipi, està interessada en el lloguer de l’edifici
descrit en l’apartat anterior, mitjançant adjudicació directe i el pagament d’una renda mensual
quina quantitat sigui inferior al preu de lloguer que correspondria segons valor de mercat.
Atès l’informe emès per secretaria sobre aquest assumpte.
És per tot això que el Ple, per unanimitat dels assistents acorda:
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Primer.- Aprovar l’arrendament de la finca que conforma el Poliesportiu a l’associació Club Segle
XX, mitjançant procediment directe i preu bonificat, podent-se permetre el subarrendament de la
part del local destinada a Bar-Restaurant per part de l’arrendatari.
Segon.- Que es notifiqui l’acord al Club Segle XX
Tercer.- Facultar a l’alcalde de La Bisbal del Penedès o tinent d’alcalde en qui delegui per a que,
en nom i representació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, pugui signar el contracte
corresponent en document administratiu.
5. MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚMERO 2, PRESSUPOST 2013
El Secretari llegeix la proposta d’acord
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (ERC)
Quedant aprovat el punt com segueix:
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2013 DEL PRESSUPOST 2013
Atès que en el pressupost de l’exercici 2012 no es disposava de prou consignació pressupostària
al finalitzar per poder atendre l’import de 29.045,84€ per interessos del préstec contractat amb
Institut Català de Finances i per atendre 10.677,96€ per interessos del préstec contractat
mitjançant el mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals, consignació no prevista en el vigent Pressupost de la Corporació.
L’Alcaldia va proposar la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent
líquid de tresoreria.
Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.
Atès que es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat
Pressupostària i la Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
Atès l’informe-proposta de Secretaria de conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local,
El Ple, per unanimitat dels reunits acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º2/2013 del Pressupost en
vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
d’acord amb el resum per capítols següent:

Estat de Despeses
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DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ INICIAL

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

Interessos

165.424,00

205.147,8

Estat d’Ingressos
CAPÍTOL
8

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ INICIAL

CONSIGNACIÓ DEFINITIVA

Actius financers

65.000,00

104.723,80

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, per quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini
esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per resoldre-les
És per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord:
6. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
El Secretari llegeix la proposta d’acord
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (ERC)
Quedant aprovat el punt com segueix:
APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Atès l’informe de Secretaria emès en data 6 de setembre de 2013 en relació amb el procediment i
la Legislació aplicable per a procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits següents: Conveni
SITAC i servei porta-porta per un import de 13.861,89€, els quals corresponen a un altre exercici
pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de la mateixa data en què s’establia que era possible aquest
reconeixement.

Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia, de conformitat amb allò que disposa l’article 60.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
El Ple per unanimitat dels reunits, acorda
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors que es
relacionen tot seguit:
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E

Nom empresa
Ajuntament
l’Arboç

G4309862
3
P9300006
E

Joventut Bisbalenca

de

Consell Comarcal del
Baix Penedès
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Concepte
Liquidació conveni porta-porta

Import
9.273,89€

Partida
3.46200

Factura consumicions Bar Festa
Major
Conveni SITAC any 2012

610,50€

3.22608

4.588,00€

3.46500

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2013, els crèdits corresponents,
14.472,39€.

7. MODIFICACIÓ DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS
El Secretari llegeix la proposta d’acord
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (ERC)
Quedant aprovat el punt com segueix:
APROVACIÓ DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS
Atesa la Provisió de l’Alcaldia de data 2 de setembre de 2013 en la que es sol·licitava l’elaboració
d’informe de Secretaria i d’Intervenció.
Amb la finalitat que tant la Comptabilitat com el Pressupost municipal reflecteixin de forma més
ajustada i fidel a la realitat la situació econòmica i pressupostària d'aquest Ajuntament, es fa
precisa la depuració de tots aquells drets pendents de cobrament d’exercicis tancats.
Vista la qual cosa, queda acreditada la legalitat, conveniència i oportunitat de procedir a la baixa
en comptes municipals dels drets reconeguts que més endavant es relacionen.
Atès l'informe de la Interventora Municipal, de data 7 de març de 2012, d'atorgament de
conformitat.
És per això que el Ple, per unanimitat dels reunits, acorda
PRIMER. Aprovar l’anul·lació de drets reconeguts de pressupostos tancats de l’exercici 2013, per
import de 154.140,95€.
Modificació del saldo inicial dels drets reconeguts.
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Descripció

Import

Subvenció PUOSC camí de l’IES

8.865,64€

pressupostària
2011005170

2011.75000

20090005812 2009.750

Subvenció

PUOSC

arranjament 41.388,57€

infraestructures 2a. fase
2009005676

2009.76112

Subvenció

arranjament 36.646,21€

PAM

infraestructures 2a. fase
2010000677

210.46102

Subvenció enderroc edifici c. Girona

5.658,72€

2010005173

2010.45002

Subvenció transport urbà

1.416,67€

2006004423

2006.45030

Subvenció llar d’infants curs 2005-2006 45.900€

2006004431

2006.75080

Subvenció franges forestals

11.125,14€

2006000838

2006.76112

Subvenció programa artic

300,00€

2006004430

2006.76112

Subvenció equipaments culturals

2.840,00€

SEGON. Aprovar el reconeixement de drets de pressupostos tancats de l’exercici 2013, per
import de 307.313,89€.
Modificació del saldo inicial dels drets reconeguts.
Aplicació

Descripció

Import

2012.45003

Fons de cooperació Local 2012

161.009,94€

2012.45030

Subvenció funcionament llar d’infants 52.000,00€

pressupostària

curs 2011-2012
2012.45008

Subvenció jutjats de pau 2012

3.470,00€

2011.45003

Fons de cooperació local 2011

89.369,95€

2012.75080

Subvenció franges forestals 2012

1.464,00€

TERCER.- Practicar els assentaments comptables necessaris per a fer efectiva la modificació dels
drets reconeguts d’exercicis anteriors.
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8. ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS APROVAT PEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS
El Secretari llegeix la proposta d’acord
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (ERC)
Quedant aprovat el punt com segueix:
MODEL D’ACORD D’ADHESIÓ AL PLA D’IGUALTAT D'OPORTUNITATS APROVAT PEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS.
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès en sessió ordinària 21/2006,
de 5 de desembre, va aprovar el primer Pla d'Igualtat d'Oportunitats amb l'objectiu de ser el full de
ruta per al desplegament de les polítiques de dones des del Consell Comarcal del Baix Penedès i
que va estar vigent fins l'any 2010.
Atès que durant els quatre anys d'aplicació d'aquest Pla, es van poder desplegar una part del
seguit d'accions aprovades i, posteriorment, el Consell Comarcal per acord de Junta de Govern
23/2010, de data 21 de desembre va aprovar l'ampliació del termini d'execució de l'esmentat Pla.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès ha dissenyat un Pla d'Igualtat d'Oportunitats pel
periode 2012-2016, el qual va estar aprovat en sessió plenària 10/2011, de 13 de desembre,
l'objectiu central del qual és assolir al territori del Baix Penedès l'aplicació d'una política de dones
comuna i adequada a les diferents realitats dels municipis que el formen, seguint els criteris
orientadors que guien les actuacions de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.
ANNEX
1. INTRODUCCIÓ I FONEMANTACIÓ DEL PLA
La Constitució espanyola de 1978 consagra, en els seus articles 1,1, 9,2, 14 i 15, la igualtat entres
totes les persones i insta a desenvolupar accions necessàries perquè aquesta igualtat sigui real.
Malgrat el camí recorregut, es mantenen importants discriminacions entre homes i dones i
mentrestant això passi les dones no es poden considerar ciutadanes de ple dret.
Durant l'any 2006 el Consell Comarcal del Baix Penedès va elaborar el primer Pla d'Igualtat
d'oportunitats, que va estar vigent fins l'any 2010.
Aquest primer Pla va ser creat per tal de ser el full de ruta per al desplegament de les polítiques de
dones des del Consell Comarcal del Baix Penedès. En aquest document es pretenia impulsar la
perspectiva de gènere en totes les àrees i municipis d'actuació del Consell, especialment en els
més petits, amb l'objectiu de detectar les possibles situacions de discriminació i desavantatges, i
compensar o eliminar les barreres que impedeixen i dificulten que les dones desenvolupin la seva
trajectòria vital en igualtat d'oportunitats. Durant els quatre anys d'aplicació d'aquest Pla, es van
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poder desplegar una part del seguit d'accions aprovades, i durant el 2011 es va aprovar per part
del Consell Comarcal, l'ampliació del termini d'execució del mateix.
En el transcurs de l'elaboració, aprovació i implementació d'aquest primer Pla d'Igualtat
d'Oportunitats, es van esdevenir un seguit d'esdeveniments que van comportar una priorització
d'objectius dins del propi Pla, i que en van ralentitzar la seva aplicació.
Arran de la publicació de la Llei 5/2008 del dret a les dones a eradicar la violència masclista i la
signatura del Contracte Programa entre l'Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del
Baix Penedès el 2009, va caler donar compliment als requeriments unificats de prestació del servei
de SIAD, segons s'estableix a la llei i al conveni signat entre les parts, millorant i dedicant una
major dotació de recursos per tal de donar servei als municipis de la comarca. També atenent a la
millora dels serveis de la Xarxa d'atenció a la recuperació integral, es va procedir a millorar el
servei ja existent d'acolliment d'urgències, amb el conveni amb una entitat privada sense ànim de
lucre que gestiona un pis que atén les urgències de dones víctimes de la violència de gènere.
També durant la vigència d'aquest Pla d'Igualtat d'Oportunitats del Consell, es va aprovar el VI Pla
d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2008-2011, setembre 2008) de
la Generalitat de Catalunya, on es consignen un seguit de prioritats, que no van ser recollides pel
full de ruta elaborat des del Consell, com ara l’abordatge extern de la violència masclista, i el
novembre de 2009, el Consell Comarcal del Baix Penedès va signar el compromís de participació
al Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de la violència masclista. El nou Circuit
estableix mesures de coordinació i mecanismes d’actuació per millorar la qualitat de la resposta a
les dones que pateixen violència masclista, entre les quals hi ha la comissió tècnica de seguiment,
ja constituïda i també l'equip comarcal, que s'ha constituït a finals del 2010. També es participa
activament a la Taula d’inserció laboral per la violència masclista, creada durant el mateix 2010.

El context actual de la crisi que ve afectant des del 2009 la consignació pressupostària del propi
Consell i dels municipis que en formen part, així com la constatable disminució en els ajuts
provinents d’altres Administracions Públiques, i el fet de no poder comptar amb un tècnic
especialitzat per dur-lo a terme, tal i com s'havia previst quan es va fer la redacció d'aquest primer
Pla d'Igualtat, han contribuït a la alleugeriment de la seva aplicació i/o el no poder dur a terme
moltes de les accions previstes al mateix.
A manera de resum, cal concloure que davant dels nombrosos canvis legislatius, organitzatius i
econòmics d’aquest últims anys, s’ha procedit a prioritzar els objectius d'aquest nou Pla D'Igualtat
d'Oportunitats (2012-2016), centrant els esforços en aquelles prestacions de servei obligades per
les lleis (prestació del serveis de SIAD i acolliment d'urgència a les víctimes de la violència de
gènere), les accions de coordinació en matèria de prevenció de la violència masclista i
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desenvolupament, en la mesura d’allò que sigui possible de les altres accions previstes, tot
intentant sempre que siguin el més realistes i adequades a les necessitats reals del territori . A
més s'ha de tenir en compte que amb el nou equip de govern del Consell Comarcal del Baix
Penedès, s'ha creat per primer cop la Conselleria d'Igualtat, i aquest Pla té com a finalitat ser el
seu full de ruta pels propers quatre anys.
2. LA REALITAT DE LES DONES AL BAIX PENEDÈS
2.1. POBLACIÓ I DEMOGRAFIA
El Baix Penedès té una extensió de 295,6 Km², i és la més petita de les comarques tarragonines.
L'integren catorze municipis. La comarca ocupa un petita franja del litoral català central, i limita
amb el Garraf, l'Alt Penedès, l'Alt Camp i el Tarragonès.
La població del Baix Penedès, segons les dades del padró municipal de l'any 2010, està
conformada per 99.786 persones; d'aquestes, 49.112 són dones i 50.674 són homes. Es tracta
d'una població amb un creixement demogràfic espectacular, més gran que el que ha experimentat
qualsevol altra comarca de Catalunya i amb tendència creixent.
Taula 1: Padró municipals d'habitants per sexe
SEXE
Homes
BAIX
2010

PENEDÈS 50674
35273

Dones

Total

49112
33810

99786
69083

2003
Fonts: Idescat, Padró continu.

Padró Baix Penedès
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Taula 2: Atur registrat per sexe
SEXE
SEXE

CATALUNYA
2011*

Homes

Dones

Total

48
42,1

52
57,9

600.930
270.573

2006
Homes
BAIX
2010

PENEDÈS 53,16
38,6

Dones

Total

46,84
61,4

10.009,8
3261

2006
(percentatge)
Fonts: Idescat, dades del Departament d'Empresa i Ocupació.

(percentatge)
Fonts: dades del Departament d'Empresa i Ocupació i SOC. *Tercer trimestre 2011.
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Taula 3: Llars per tipus
BAIX PENEDÈS

2001

1996

24

20,2

3,4

1,5

Parella sense fills/es

25,5

22,8

Parella amb fills/es

36,7

45

SENS 1 persona
E
NUCLI 2 o més

AMB
NUCLI

Mare o
fills/es

pare

amb 7,9

7,8

Dos nuclis o més

2,5

2,6

Total

23256

16694

(percentatge)
Fonts: Institut d'Estadística de Catalunya. Cens de població 2001. Estadística de Població
1996.
2001

1996

1 person

20,9

17,3

2 o més

4

2,6

CATALUNY
A
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Parella
sense
fills/es

SENSE NUCLI

22,4

21,1

Parella amb 41
fills/es

47,1

Mare o pare 9,5
amb fills/es

9,4

Dos nuclis 2,2
o més

2,4

Total

209795
5

AMB NUCLI

2315856

(percentatge)
Fonts: Institut d'Estadística de Catalunya. Cens de població 2001. Estadística de Població
1996.

Taula 4: Taxa d'activitat segons el sexe (%)

Baix Penedès

Catalunya

Homes

Dones

Total

2001

69,64

45,71

53,71

1996

68,65

39,04

53,96

1991

72,59

35,15

50,2

2001

68,59

Homes
47,91

57,95

1996

66,41

41,21

53,4
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Homes

Dones

Total

2001

69,64

45,71

53,71

1996

68,65

39,04

53,96

1991

72,59

35,15

50,2

1991

70,9

38,8

53,88

Font: Idescat (2001)
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Taula 5: Població del Baix Penedès per
nivell d'instrucció i sexe

Nombre

%

Nombre

%

452

1,6

790

2,9

2661

9,5

2896

10,7

7848

28,2

7754

28,7

o 8764

31,4

8080

29,8

Dones
No sap
escriure

llegir

o

Primer Grau
ESO,EGB
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Homes

Dones

Total

2001

69,64

45,71

53,71

1996

68,65

39,04

53,96

1991

72,59

35,15

50,2

FP 1r grau mitja

1809

6,5

1519

5,6

FP
2n
superior

1430

5,1

1192

4,4

Batxillerat
superior

2699

9,7

2480

9,1

Diplomatura

1147

4,1

1401

5,1

1097

3,9

1007

3,7

27907

100

27119

100

Baix Penedès

Batx.Elemental

Llicenciatura
Doctorat

grau

i

Total

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. (2001)

Tenint en compte que algunes de les dades que facilita l'IDESCAT no s'han actualitzat des de
l'any 2001, podem concloure que:
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Aquestes dades no són suficients per conèixer la situació actual de les dones del Baix Penedès,
tot i que són les úniques oficials i valides que em pogut trobar fins l'actualitat. Amb això poden
veure que necessitarien ampliar la informació i les dades que es disposen per conèixer la realitat
de les dones del Baix Penedès, sobretot dels municipis més petits d'aquesta comarca. Amb les
actuacions previstes en els diferents eixos d'aquest Pla, esta previst poder realitzar estadístiques i
estudis sobre la situació de les dones en els seus diferents àmbits.

3. ELABORACIÓ DEL PLA COMARCAL
Una part de les propostes que s'ofereixen en aquest Pla actual s'han extret del Pla de polítiques de
1

dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011 .
També s'han tingut en compte, perquè es valora que continuen sent vigents, les aportacions que
es va fer en el seu moment en els debats que van tenir lloc en les sessions de treball i, sobretot,
del consens assolit entre els i les agents participants del Pla d'Igualtat d'Oportunitats del Consell
Comarcal del Baix Penedès

(2006-2010), i que es continuen considerant adients per aquest nou Pla que té una voluntat de
continuïtat.
En concret, algunes d'aquestes propostes provenen de les opinions manifestades en el seu
moment pels regidors i regidores i pels tècnics i tècniques de la comarca producte de la seva
experiència de coneixement del territori. Alhora, el seguiment continuat, l'avaluació externa i
l'avaluació general del Pla comarcal anterior, que ha dut a terme el Consell comarcal del Baix
Penedès durant aquests anys, han subministrat les dades orientatives per construir les bases del
Pla actual.
També amb la mateixa voluntat de continuïtat s'ha volgut respectar l'esquema del primer Pla, tot i
si que s'han modificat els eixos i el seus objectius, per tal de fer-lo en part més adequats a la
realitat actual del territori, i s'ha afegit l'apartat i les fases de les actuacions a desenvolupar.

situació
inicial
diagnosi
objectiu del Pla
eixos estratègics
objectius estratègics

1

rectifica
negociació
/
ratifica de dones de Govern de la generalitat de Catalunya 2006-2011
Pla de polítiques
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actuacions

nova
situació

avaluació

En concret, l'esquema de les propostes sorgides a partir del Pla Comarcal s'estructura d'acord
amb el següent esquema jeràrquic:
L'objectiu central del document consisteix en l'horitzó a assolir, de forma global, per les dones i pel
conjunt de la ciutadania, en el marc temporal considerat. Aquesta seria, doncs, una síntesi d'allò
que es pretén per a la comarca. Ara bé, per tal d'aconseguir aquest objectiu general és necessari
el compliment d'unes línies estratègiques de rang inferior, les quals estan dotades d'una major
especificitat.
En aquest sentit, hi ha un total de 6 eixos estratègics. Aquestes responen a una major nivell de
concreció i afecten uns àmbits molt més específics. A continuació, però, hi ha encara més
concreció, pel que fa als objectius, els quals permeten especificar de forma molt més detallada
quin és la direcció a emprendre amb relació a determinades problemàtiques o situacions. Així, de
cadascun dels eixos estratègics pengen els objectius estratègics, els quals permeten concretar
aquests eixos.

L'OBJECTIU CENTRAL del Pla Comarcal és el següent:
Assolir al territori del Baix Penedès l'aplicació d'una política de dones comuna i adequada a les
diferents realitats dels municipis que el formen, seguint els criteris orientadors que guien les
actuacions de la Generalitat de Catalunya, en aquesta matèria.
3. EIXOS ESTRATÈGICS I OBJECTIUS GENERALS, ESPECÍFICS I OPERATIUS
4.
Eix 1. Transversalització de les polítiques d'igualtat a tots els àmbits de competència administrativa
del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Objectius:
- 1.1. Impulsar la

formació

en

matèria de

polítiques

de

dones a

les persones

2

responsables polítiques i tècniques dels municipis .
Actuació:

2 Cursos per al personal de l'Administració. http://www.gencat.net/icdona/accformativa2.htm
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- 1.1.1. Elaboració d'una diagnosi sobre les necessitats de formació en polítiques de dones, en
perspectiva de gènere i en transversalització al Consell Comarcal del Baix Penedès.
- 1.2. Promocionar des del Consell Comarcal del Baix Penedès les polítiques d'igualtat en les
administracions locals
Actuacions:
- 1. 2.1. Promoure l'elaboració i posada en marxa de plans i programes de dones en l'àmbit local,
3

en els municipis de la comarca que encara no en disposen .
- 1.2.2. Impulsar en l'àmbit municipal i supramunicipal, espais de coordinació municipals i
supramunicipals de dones per intercanviar experiències.
- 1.3. Avançar en la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos del
Consell Comarcal del Beix Penedès.
Actuació:
- 1.3.1.Promoure la formació de les persones encarregades de planificar i elaborar els
pressupostos per proporcionar-los mètodes i instruments concrets per incorporar la perspectiva de
gènere als pressupostos.
Eix 2. Construcció d'una cultura del foment de la igualtat des del Consell Comarcal del Baix
Penedès.
Objectius:
- 2.1. Promoure l'ús del llenguatge no sexista ni androcèntric.
Actuacions:
- 2.1.1. Proporcionar assessorament a tots els departaments i serveis del Consell comarcal del
Baix

Penedès, en l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric.

- 2.1.2. Promoure la supervisió de l'ús de llenguatges no sexistes ni androcèntrics en les
publicacions

corporatives i en els portals d'Internet del Consell Comarcal del Baix Penedès.

- 2.2. Promoure la formació especialitzada en igualtat.
Actuacions:
- 2.2.1. Promoure que les activitats culturals i formatives que s'impulsin des del Consell comarcal
del Baix Penedès contemplin l'àmbit de la igualtat i s'adeqüin a les demandes diverses de les
dones de la comarca.
- 2.2.2. Oferir formació especialitzada en l'àmbit de la igualtat a tots els equips professionals que
intervenen en l'atenció de les dones.
- 2.2.3. Promoure l'elaboració i aplicació de procediments i/o protocols per una adequada
assistència a les dones dins l'àmbit local.
- 2.3. Promoure la igualtat en l'àmbit de la cultura.
3 Planificant. Propostes metodològiques d'elaboració de plans d'igualtat locals. Diputació de
Barcelona. Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat. Desembre 2002.
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Actuacions:
- 2.3.1. Adequar les activitats culturals que es promoguin des del Consell Comarcal del Baix
Penedès a les demandes diverses de les dones (planificar l'oferta cultural pública tenint en compte
les necessitats i

4

inquietuds de les dones ) .

- 2.3.2. Impulsar i visibilitzar la diversitat cultural dels diferents col·lectius ètnics de les dones
migrades de la comarca del Baix Penedès.
5

Eix 3. Fomentar la participació de les dones
Objectius:
- 3.1. Potenciar la presència i la participació de les entitats de dones a tots els àmbits.
Actuacions:
- 3.1.1. Promoure accions formatives i d'intercanvi d'experiències a les associacions de dones per
aconseguir que incrementi la participació d'aquestes.
- 3.1.2. Fer difusió dels resultats de processos participatius impulsats des del Consell Comarcal en
els quals han participat les dones.
- 3.1.3. Donar suport a la creació de diferents xarxes de dones: dones grans,

mares

treballadores, etc.
- 3.1.4. Fer difusió d'eines formatives que facilitin la participació de les dones a les entitats i
agrupacions que els puguin interessar.
- 3.2. Afavorir la participació de les dones en situació de risc d'exclusió social.
Actuació:
- 3.2.1. Potenciar i afavorir la participació i l'associacionisme de les dones en situació de risc
d'exclusió social.
6
Eix 4. Fomentar la reorganització dels temps i dels treballs .
Objectius:
- 4.1. Promoure des del Consell comarcal del Baix Penedès una nova cultura dels treballs i de la
corresponsabilitat que faci visibles les tasques familiars, domèstiques i de cura i donar-hi valor.
Actuació:
- 4.1.1.Fer visible i reconèixer el suport familiar femení i del paper de les àvies en la
conciliació laboral, familiar i personals de les dones joves.
- 4.2. Promoure un nou model de mobilitat comarcal que faciliti l'equilibri entre els temps i els
treballs.
Actuació:

4 Les dones com a agents de transformació i creació al llarg de la història.
http://www.gencat.net/icdona/indexeines.htm
5 Participar és transformar. http://www.gencat.net/icdona/indexeines.htm
6 Demà més. Dones, vides i temps. Quaderns de l'institut 8. Institut Català de les dones.
Generalitat de Catalunya. Barcelona, maig 2006.

VEGUERIA DEL PENEDÈS
Codi d’entitat local territorial núm. 4302870005
C.I.F. P4302800J

www.bisbalpenedes.com
info@bisbalpenedes.com

C/ Major, 21

AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Telf. 977688438 - Fax 977109672

- 4.2.1. Impulsar la planificació d'un transport públic que tingui en compte l'impacte de gènere
especialment als territoris rurals.
- 4.3. Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones emprenedores
de la comarca.
Actuacions:
- 4.3.1. Facilitació de l'accés de les dones a l'emprenedoria en el món rural
- 4.3.2.Fomentar la realització d'accions formatives per a les dones dels municipis petits de la
comarca sobre tècniques empresarials i comercials, cooperativisme, noves tècniques productives
i altres

qüestions relacionades amb les activitats econòmiques vinculades amb el medi.

Eix 5. Fomentar la qualitat de vida i la cohesió social.
Objectius:
- 5.1. Convertir la informació en coneixement respecte a les situacions i experiències de la vida
quotidiana de les dones als municipis petits de la comarca.
Actuacions:
- 5.1.1. Promoure

l'elaboració d'estudis d'aprofundiment sobre la realitat de les famílies

monoparentals a la comarca per conèixer la realitat i les necessitats concretes d'aquesta tipologia
d'unitat familiar.
- 5.1.2. Promoure l'elaboració d'estudis sobre la suficiència

de la cobertura dels ajuts i dels

recursos disponibles a la comarca per a dones en situació de risc d'exclusió amb l'objectiu de
valorar criteris de flexibilització i/o creació de recursos complementaris.
- 5.2. Garantir l'accés de les dones de la comarca a la informació i difondre els recursos existents.
Actuacions:
- 5.2.1. Promoure l'elaboració d'estudis sobre la situació de les dones de la comarca respecte
l'accés i l'ús de les noves tecnologies,

amb especial atenció a les

a

dones del món rural, a les

dones migrades i a les dones grans.
- 5.2.2. Promoure

la formació en perspectiva de gènere per a professionals de les oficines

d'informació de les administracions públiques.
- 5.2.3. Consolidar el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del
Baix Penedès com a servei de referència i espai d'informació.
- 5.2.4. Seguiment de les actuacions dutes a terme pel SIAD i facilitació d'eines per coordinar-les i
difondre-les.
- 5.3. Incorporar la perspectiva de gènere en els recursos i les prestacions dels serveis

socials

bàsics del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Actuacions:
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- 5.3.1. Formació del personal dels serveis socials bàsics sobre les implicacions de la construcció
de gènere en el rol de cuidadores de persones dependents i les càrregues que això comporta.
- 5.4. Incrementar l'accessibilitat de les dones de la comarca als serveis de proximitat.
Actuacions:
- 5.4.1. Impuls de la contractació i la formació de professionals dels serveis de proximitat i de cura
a les persones.
- 5.4.2. Impuls de la professionalització de l'impacte de l'economia submergida en el sector dels
serveis de proximitat i de cura de les persones.
- 5.5. Prevenir i abordar la pobresa femenina i el risc d'exclusió social.
Actuacions:
- 5.5.1. Promoure

l'anàlisi de les condicions,

situacions i necessitats de les dones en risc

d'exclusió social derivada de processos de feminització de la pobresa als municipis petits de la
comarca.
- 5.6. Avançar en el coneixement de la salut de les dones i en l'anàlisi del sistema de salut de la
comarca des de la perspectiva de gènere.
Actuacions:
- 5.6.1. Col·laboració amb el Pla
Penedès,

de ciutadania i

Immigració del Consell Comarcal del Baix

en el disseny implementació d'accions formatives adreçades a professionals dels

serveis sanitaris de la comarca, sobre les diferències en el risc per a la salut i els processos
preventius, de tractament i de recuperació de malalties que afecten les dones migrades segons el
país d'origen.
- 5.7. Consolidar el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Baix
Penedès com a servei de referència i espai d'informació per impulsar i donar a conèixer les
accions previstes també en aquest eix.
7

Eix 6. Intervenció integral contra les violències contra les dones .
Objectius:
- 6.1. Col·laborar amb el departament de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès per tal
d'identificar les causes d'actituds abusives entre la població jove, prevenir-les i fomentar els valors
de la cultura de la pau de la no-violència en les relacions interpersonals.
Actuació:
- 6.1.1. Promoure tallers i d'altres

activitats adreçats a la prevenció de les relacions abusives

entre la població jove de la comarca.
- 6.2. Prevenir i identificar la violència masclista en situacions específiques

7 Prevenció violència joves i adolescents. http://www.gencat.net/icdona/tallaindex.htm
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Actuacions:
- 6.2.1. Col·laboració

amb

el

Pla de

Ciutadania

i Immigració del Baix Penedès en

l'activació de mesures de prevenció en els casos de la comarca relacionats amb circumstàncies
socials i amb

estereotips associats

a

la

immigració

i a col·lectius en situacions de risc

d'exclusió social, com és el cas de l'absentisme escolar femení i l'abandó escolar prematur, i dels
matrimonis forçats, entre d'altres.
- 6.2.2. Col·laboració amb el Pla de Ciutadania i Immigració del Baix Penedès en el disseny
d'estratègies específiques de sensibilització dirigides a les dones,
pertanyen a entorns culturals en els quals hi hagi

especialment

les

que

una especial pressió social o legitimització

cultural vers la violència masclista.
- 6.3. Desenvolupar les estructures de coordinació i cooperació que permetin una intervenció
integral.
Actuacions:
- 6.3.1. Difusió i implementació territorial del protocol

marc per a una intervenció coordinada

contra la violència masclista.
- 6.3.2. Impuls i seguiment dels protocols específics i dels circuits que se'n deriven, així com dels
òrgans de coordinació territorial creats.
- 6.4. Facilitar a les dones l'accés als drets que els corresponen i als serveis que hi ha al seu
abast.
Actuacions:
- 6.4.1. Difusió de materials informatius dels serveis i dels recursos que hi ha a l'abast de les
dones de

la comarca en situació de violència masclista.

- 6.4.2. Difusió de la xarxa d'atenció i recuperació per a les dones en situació de violència
masclista.
- 6.4.3. Difusió dels SIAD del Consell Comarcal del Baix Penedès.
- 6.4.4. Consolidació dels serveis d'atenció i acolliment d'urgències del territori.
- Consolidar totes les accions previstes en aquest eix i que ja s'han anat treballant durant aquests
anys.
5. METODOLOGIA.
La perspectiva de gènere configura una manera d'entendre les polítiques municipals. La manera
com entenem i dissenyem les polítiques comarcals i locals reflecteixen com entenem el món, com
interpretem la nostra societat i com ens hi situem.
Planificar amb perspectiva de gènere suposarà encreuar les actuacions per realitzar uns
continguts i uns processos que reflecteixen una manera de veure, viure i desitjar la diversitat de la
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nostra societat (dones, homes, infants, gent gran, persones nouvingudes, discapacitades,
homosexuals...)
Les possibilitats d'acció i transformació des dels ajuntaments poden ser molt importants. Portar a
terme polítiques d'igualtat amb perspectiva de gènere no ha de suposar exclusivament la
implementació de nous recursos o actuacions. Significa repensar el que s'està fent, introduir-hi una
nova mirada, ressignificar-ho (què fem) i repensar també les maneres de fer (com ho fem): com
ens relacionem entre els diferents departaments, com ens rel companys i companyes, com s'actua
a les reunions i com s'escolta la diferència.
És important i necessari introduir la transversalitat de la variable gènere en totes les àrees del
procés, perquè la diferència de gènere és significativa i, de fet, les dones no som un apartat al
marge, sinó que som presents en tots els àmbits de la vida social.

6. MECANISMES DE POSADA EN MARXA DEL

PLA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT AL

CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS:
A continuació hi ha el detall dels mecanismes que es posaran en marxa per desenvolupar el pla
amb una estratègia de transversalitat de gènere:


Al Consell Comarcal.



Als ajuntaments



Amb les dones, amb la ciutadania

Aquest mecanismes ja estaven previstos al Pla d'Igualtat d'Oportunitats (2006-2010).
Per tal de dur a terme aquest nou Pla d'Igualtat d'Oportunitats (2012-2016) s'haurà de saber quins
ajuntaments s'hi adhereixen i de quins recursos econòmics i tècnics disposen per desenvolupa'l.
Aquells ajuntaments que decideixin no adherir-s'hi es mantindrà una relació de cordialitat. També
es col·laborarà amb els ajuntaments del Vendrell i Calafell que tenen aprovats els seus respectius
Plans de polítiques de dones.
A) Al Consell Comarcal:
L'Àrea d'Igualtat i concretament el Departament dels Serveis Socials Especialitzats del Consell
Comarcal del Baix Penedès(CCBP) és l'impulsor del Pla i també l'encarregat de fer-ne el
seguiment continu i l'avaluació. El Consell Comarcal té la responsabilitat d'aportar informació,
capacitació i sinergies d'actuació en transversalitat de gènere a totes les àrees.
Per engegar una actuació amb transversalitat de gènere, totes les àrees del CCBP han d'estar
implicats en la tasca de treballar per la igualtat de gènere.
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A més, ha de ser un treball qualitatiu que respongui a les necessitats dels ajuntaments i la
ciutadania, a la vegada que ha de ser operatiu i senzill de dur a la pràctica.
En aquest sentit, amb l'objectiu d'afavorir el treball en transversalitat de gènere, es promourà la
realització de les accions següents:


Anàlisi interna: diagnosi sobre la situació de les dones en tots els òrgans de decisió i
propostes de mesures correctores i creació d'indicadors. Metodologia d'implementació,
seguiment i avaluació del Pla.



Formar en matèria d'igualtat de gènere i en transversalitat els responsables polítics/ques i
tècnics/ques.



Iniciar una anàlisi dels pressupostos del CCBP amb perspectiva de gènere.



El CCBP participarà de manera activa en tots els projectes des d'una perspectiva
transversal de gènere.



Iniciar una estratègia de comunicació interna sobre les polítiques i la transversalitat de
gènere.



Fomentar l'ús del llenguatge no sexista al CCBP.

Mecanismes de coordinació i seguiment amb les diferents àrees.




Comissió Interdepartamental


Reunions anuals.



Planificació, seguiment, retroacció.



Implicació política i gerencial de primer nivell.

Comissions de treball d'implementació


Reunions periòdiques anuals.



Reunions temàtiques.



Implicació tècnica.

B) Als ajuntaments:
Per potenciar la tasca en transversalitat amb els ajuntaments de la comarca es continuaran
promovent les accions següents:


Garantir les estratègies per la participació dels ajuntaments en la implementació de
polítiques de gènere.


Difondre les accions en transversalitat i impulsar-les a través de publicacions,
materials didàctics i sensibilització.



Treballar per la creació de regidories específiques d'igualtat o de dones.

VEGUERIA DEL PENEDÈS
Codi d’entitat local territorial núm. 4302870005
C.I.F. P4302800J

www.bisbalpenedes.com
info@bisbalpenedes.com

C/ Major, 21

AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS



43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Telf. 977688438 - Fax 977109672

Recolzar els processos d'elaboració, implementació i avaluació de plans d'igualtat
locals.



Treballar per al foment i la presència de la figura de l'agent d'igualtat (tècnic/ca en
polítiques de gènere i sensibilitzador/ra) als ajuntaments de la comarca.



Promoure la formació en matèria de polítiques de gènere adreçada als/a les
responsables polítics i tècnics/ques.



Donar recolzament de qualitat als municipis



Recollir els interessos dels governs locals i representar-los destacant-ne la
importància com a agents de promoció de la igualtat de gènere.



Promoure l'intercanvi de reflexions i bones pràctiques en coordinació amb altres
organismes públics que treballen en l'àmbit de la igualtat de gènere.



Promoure una estratègia de difusió i de comunicació de les accions i polítiques
d'igualtat locals.

Mecanismes de coordinació i seguiment amb els ajuntaments




Generals i de creació de xarxes


Convocatòries del Fòrum de regidores.



Creació d'indicadors d'avaluació, impacte i seguiment.

Per municipi


Establiment d'un equip de referents municipals que ofereixen suport tècnic als/a
les responsables polítics/ques i tècnics/ques dels ajuntaments.



Reunions periòdiques amb els ajuntaments de la comarca i l'equip de tècniques
referents per conèixer-ne les demandes i les necessitats quant a polítiques
d'igualtat i transversalitat.

C) Amb les dones, amb la ciutadania:
 Promoure la formació,la informació i la sensibilització
 Formació amb perspectiva de gènere oberta a tota la ciutadania (Centres Cívics,
associacions etc.)
 Publicacions i materials didàctics i de sensibilització.
 Programació de conferències obertes i establiment de diàlegs de reflexió
canalitzadors de propostes.
 Comunicació i participació del Pla d'Igualtat de Gènere
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 Comunicació i explicació del Pla d'Igualtat.
 Establir mecanismes de participació ciutadana amb les dones dels diferents
municipis per tal que ajudin a construir el model de societat que volen des de la
seves necessitats.
Mecanismes de seguiment i avaluació :
Els mecanismes de seguiment del Pla d'igualtat de gènere són els següents:
 Reunions interdepartamentals i d'implementació de transversalitat.
 Reunions d'operativització i de seguiment de la implementació del Pla.
 Creació d'un sistema d'indicadors per a l'avaluació d'impacte i resultat de les accions.
Avaluació del Pla de polítiques d'igualtat:
En l'avaluació del Pla de polítiques d'igualtat ens centrarem en els resultats finals assolits en les
actuacions i les accions exposades, encara que es preveuen avaluacions durant diversos
moments del procés.
Al llarg del procés de planificació s'ha tingut en compte que els objectius plantejats donessin
resposta a les demandes en matèria d'igualtat de gènere que fan els ajuntaments de la província i
la ciutadania en general. I pel que fa al procés d'implementació del pla, l'avaluació es treballarà a
partir dels òrgans de coordinació establerts i de la participació directa dels agents implicats
mitjançant fitxes d'avaluació de totes les accions que s'estiguin desenvolupant, amb un ventall de
criteris i indicadors de resultats i impactes. L'avaluació serà quantitativa i qualitativa, tenint present
la perspectiva de gènere en tot el procés metodològic.
7. ESPAI DE RECURSOS BIBLIOGRÀFIE
Amb el Pla d'Igualtat d'Oportunitats (2006-2010) es va iniciar la creació d'un petit espai de recursos
(tríptics, dvd, llibres, catàlegs, etc.) sobre gènere.
Podem definir aquest espai com una eina educativa i de qualitat que pretén donar suport a les
accions que es duguin a terme en temàtica de gènere. El principal àmbit d'actuació és el de crear
intercanvi d'informació i aprenentatge dels recursos materials que hi ha a la disposició de la
comunitat entre els tècnics i tècniques de la comarca.
S'ofereix un primer material de qualitat seleccionat en funció del tema. Seria desitjable que en un
futur aquest espai acabi esdevenint, com ja es va preveure en el seu inici, un espai de referència a
nivell comarcal pedagògica que doni suport al treball dels tècnics i tècniques de l'àrea d'igualtat
dels ajuntaments que s'adhereixin al Pla d'Igualtat d'Oportunitats (2012-2016).

VEGUERIA DEL PENEDÈS
Codi d’entitat local territorial núm. 4302870005
C.I.F. P4302800J

www.bisbalpenedes.com
info@bisbalpenedes.com

C/ Major, 21

AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Telf. 977688438 - Fax 977109672

8. BIBLIOGRAFIA
- Informes d'impacte de gènere. Institut Català de les dones. Generalitat de Catalunya.
Barcelona, juny 2005.
- L'accessibilitat i la mobilitat en el sistema territorial del Baix Penedès. Repercussió sobre
l'activitat laboral a la comarca .Grup de Recerca d'Indústria i Territori (GRIT).
- Pla estratègic. 2010 Estratègia Baix Penedès. Grup de Recerca d'Indústria i Territori (GRIT).
- Dones, mobilitat, temps i ciutats. Quaderns 14.Institut Català de les dones. Generalitat de
Catalunya. Barcelona 2010.
- A sol i serena: dones, món rural i pagesia. Quaderns 12. Institut Català de les dones.
Generalitat de Catalunya. Barcelona 2008.

- Demà més. Dones, vides i temps. Quaderns 8. Institut Català de les dones. Generalitat de
Catalunya. Barcelona 2006.
- Les altres dones. La construcció de l'exclusió social. Els discursos que ens uneixen i ens
separen. Quaderns 7. Institut Català de les dones. Generalitat de Catalunya. Barcelona 2005.
- Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones.
Quaderns 6. Institut Català de les dones. Generalitat de Catalunya. Barcelona 2005.
- Les dones migrades. Apunts, històries, reflexions, aportacions... Quaderns 5. Institut Català
de les dones. Generalitat de Catalunya. Barcelona 2005.
- De llengua, diferència i context. Quaderns 3. Institut Català de les dones. Generalitat de
Catalunya. Barcelona 2005.
- La salut des de la sensibilitat de gènere. Quaderns 2. Institut Català de les dones.
Generalitat de Catalunya. Barcelona 2005.
- Planificant. Propostes metodològiques d'elaboració de plans d'igualtat locals. Diputació de
Barcelona. Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat. Desembre 2002.
- VI Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2008-2011). Institut
Català de les dones. Generalitat de Catalunya. Barcelona, febrer 2008.
ANNEX
Subvencions i ajuts:
8

L'Institut Català de les Dones (veure Annex) convoca anualment subvencions per a entitats
privades sense finalitat de lucre que tinguin com a objectiu promoure la igualtat d'oportunitats per a
les dones, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els saber femenins.
També es convoquen subvencions per a treballs d'investigació o docència d'universitats, beques
per a treballs d'investigació, ajuts a l'edició i difusió de publicacions, i subvencions als ens locals
per a la implementació i desenvolupament de les polítiques de dones.
Als ens locals:
8 http://www.gencat.cat/icdones/subvencions.htm
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http://www.gencat.cat/icdona/subvencions.htm
El termini de presentació de sol·licituds per a l'any 2011 ha finalitzat.
- Bases que regiran la concessió de subvencions durant l'any 2011, adreçats a Ens locals. Podeu
cosultar-les al DOGC núm 5874-09.05.2011.
- Convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals.

Podeu cosultar-la al DOGC núm. 5894-06.06.2011.
Ocupació:
http://www.gencat.net/treballindustria/ajuts_subvencions.
Ordre
TRE/561/2009, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
d'ajuts en règim reglat per a l'accés de les dones a la cotitularitat de les explotacions agràries com
a fórmula d'integració laboral i visibilització de la dona rural de l'àmbit territorial català, i se'n fa
pública la convocatòria anticipada per a l'any 2010. DOGC 5536 de 30 de desembre de 2009.
Projectes empresarials:
http://www.esam.altanet.org
"Emprèn en femení" La Diputació de Tarragona ha convocat la 6ª edició del concurs de projectes
empresarials liderats per dones. El seu objectiu és fomentar l’esperit emprenedor i contribuir a
l’aparició de noves iniciatives empresarials, donant suport a les dones emprenedores de les
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Tallers
“Eines de participació”
http://www.gencat.cat/icdona/indexeines.htm
- Coeducació.
- Dones i salut:espais de participació.
- Participar es transformar.
- L'experiència de les Dones a l'entorn quotidià.
- Les aportacions social de les dones: històries i experiències.
Http://www.gencat.cat/icdona/ampa.htm
- Taller per prevenir i detectar la violència masclista: Ni prínceps blaus ni princeses promeses.
Http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgi/agenda/agenda189.htm
- Prevenció de violència en els joves. Talla amb els mals rotllos: per unes relacions lliures de
violència.
Formació:
http://www.gencat.cat/icdona/accformativa2.htm
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- Cursos per al personal de les administracions públiques
Exposicions itinerants:
- Dones d'empresa
- Dones grans, grans dones
- Dones sindicalistes
- Els feminismes de Feminal
- Federica Montseny 1905-1994
- Fotògrafes pioneres a Catalunya
- La lluita per l'oportunitat de viure
- Maria Teresa Vernet i Real, compromís de gènere i de modernitat
- Mercè Rodoreda 1908-1983
- Rosa Leveroni, dona de lletres
- Simone de Beauvoir, feminista i escriptora
- Una literatura pròpia, dones escriptores
- Violència masclista en la parella: desmuntem mites?
Per tot l'anterior, el Ple, per unanimitat dels assitents adopta els següents
Acords:
Primer. Aprovar l’adhesió al Pla d’igualtat d'oportunitats del Consell Comarcal del Baix Penedès
2012-2016, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès en sessió ordinària 10/2011,
de 13 de desembre, i que figura com annex en el present acord.
Segon. Donar la màxima difusió de l’esmentat Pla a les diferents entitats relacionades amb el
col·lectiu de dones del municipi i donar total suport a les diferents accions proposades per al seu
desenvolupament.
Tercer. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, als efectes oportuns.
9. APROVACIÓ MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ QUE
PRESENTA EL GRUP DE CIU DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
El Secretari llegeix la proposta d’acord
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 (ERC)
Quedant aprovat el punt com segueix:
APROVACIÓ MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ
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Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional sinó
que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, el grup municipal de
CIU manifesta el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que realitzen
activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació
personal i cívica, a la educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la
cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la
supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part
altruïsta i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són
estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi
permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i
moltes de les persones ue hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat donat
que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per
l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones moltes entitats serien
inviables.
Des de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat social estan derivant actes de
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són del
tot inassolibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer causant un dany de
dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en
els nostres joves.
Per això, demanem als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que:
Primer.- Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les
entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.
Segons.- Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de
la legislació vigent en matèria de seguretat social.
Tercer.- Instint al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d’establir per
aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i que
porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport amateur.
10. DACIÓ DECRETS D’ALCALDIA
L’Alcalde manifesta que aquesta documentació està incorporada en l’expedient d’aquest ple i que
ha pogut ser revisada per tots els regidors.

11. PRECS I PREGUNTES
El Secretari dóna resposta a una pregunta sobre el local social de l’Esplai si era un local de
propietat municipal, que en plens anteriors CIU va demanar que s’informés.
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Es tanca la sessió sent les 10.55h del matí.

No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta sessió del Ple quan
són 10:55 h del matí del dia 17 de setembre de 2013, de la qual n’estenc la present acta.

Christian Riverola i Romero
Secretari-Interventor
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