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Telèfons d’interès
EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 

Ajuntament     93 729 71 71 
Biblioteca Esteve Paluzie   93 718 68 66 
Centre Cívic Ca n’Amiguet  93 719 22 02 
Fundació Barberà Promoció 93 719 28 37 
Jutjat de Pau    93 729 20 35 
Nodus Barberà    93 729 72 72 
Oficina Municipal d’Habitatge 93 719 41 20 
Oficina Municipal d’Esports  93 729 19 87
    93 729 19 27 
Ràdio Barberà    93 729 44 71 
Recollida d’estris vells 
i recollida de poda  93 729 35 36 
Espai Jove La Roma   93 718 93 28 
Servei Local de Català   93 729 34 64 
Torre d’en Gorgs    93 719 28 37 

EMERGÈNCIES 

Mossos d’Esquadra, 
Bombers i Protecció Civil   112 
Guàrdia Civil    93 719 36 10 
Mossos d’Esquadra   93 734 61 00 
Policia Local    092 
(desde telèfon fix)  93 719 00 90 
Policia Nacional    93 724 75 00 

ATENCIÓ MÈDICA I URGÈNCIES 

Ambulàncies  24 hores   904 106 106 
CAP Barberà    93 719 25 40 
CAP Rosa dels Vents   93 719 42 81 
CAP Badia del Vallès   93 719 26 01 
CUAP Cerdanyola - Ripollet  93 594 22 16 
CUAP Sant Fèlix   93 712 29 59 
Creu Roja   93 726 66 66 
Parc Taulí   93 723 10 10 
Urgències    061 

AIGUA, GAS I LLUM 

SABEMSA (aigües de Barberà) 93 729 46 02 
Gas Natural   902 250 365 
Urgències   900 750 750 
Fecsa-Endesa   902 507 750 
Avaries    902 536 536 

ALTRES SERVEIS

Correus (oficina crtra. Barcelona) 93 718 52 79 
OTG (antic INEM)   93 718 85 11 
Taxis     93 729 07 07 
Funerària Montserrat Truyols SA  93 580 97 10 
Tanatori    93 719 27 78 

www.bdv.cat
FARMÀCIES 
Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 2 - 93 7192063- Badia     
Granero - c/ Algarve, 2 - 93 7180913 - Badia         
Pagés - Av. Generalitat, 92 - 93 7181050 - Barberà   
Martí - Av. Mediterrani, 26 - 93 7183106 - Badia        
Palomeras - Via Sant Oleguer, 2 - 93 7181804 - Barberà 
Blanca-Suades - Av. Tibidabo, 68 - 93 7190101 - Barberà     
Perelló - c/ Anselm Clavé, 8 -  93 7183350 - Barberà        
Budallés - Av. Burgos, 42 - 93 7180517 - Badia         
A. Galcerán - Pg. Dr.Moragas, 184 - 93 7190252 - Barberà        
Ferrer - Av. Burgos, 4 - 93 7181020 - Badia       
S.Galcerán - Av. Generalitat, 41 - 93 7184805 - Barberà        
López - c/ del Bosc, 105 - 93 7294557 - Barberà      
Bertran - Local 151 CC Baricentro - 93 7190211 - Barberà
J.J. Rufaza - Pg. Doctor Moragas, 249 -  
93 5143999 - Barberà
Consulta les farmàcies de guardia a la web  
municipal o  mitjantcant 
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Revista d’Informació Local 
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Edita: Ajuntament de Barberà del Vallès 
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Els pressupostos de Barberà del Va
llès pel 2018 ja estan aprovats de
finitivament. No passa el mateix amb 
d’altres municipis o amb el Govern 
Central ni la Generalitat. Els trets bà
sics d’aquests pressupostos són, se
guir reduint el deute, dotar de més 
agilitat l’ajuntament amb més per
sonal especialitzat i un gran nombre 
d’inversions tant pròpies com deriva
des d’altres entitats supramunicipals 
com Àrea Metropolitana, Diputació 
o Generalitat.

Aquests es van aprovar inicial
ment al Ple de desembre del 2017. 
Han de transcórrer 30 dies per a ser 
aprovats definitivament, si no s’hi pre
senten reclamacions. 

El darrer dia a la darrera hora el 
grup PSC de Barberà en va presen
tar. Se’ns fa estrany que tot un PSC 
amb l’experiència política que ema
na i fa gala, presentés suggeriments 
o precs en lloc de reclamacions. Sa
bien que no es podien  acceptar per 
no incór rer en errors de procediment. 
És per això que més que reclamacions  
creiem que el que buscaven era de
morar uns dies més, l’entrada en vigor 

dels nous pressupostos, obligantnos 
a esperar la celebració del Ple de ge
ner per a la seva aprovació definitiva.

També ens sobta que ERC tot i 
votant en contra d’inici, no veiés cap 
reclamació per a presentar, es van 
mantenir en el seu vot contrari tot i que 
en el seu argumentari van mencionar 
alguna cosa semblant a “votar no, 
no és votar en contra”. No entenem el 
posicionament d’Esquerra que fins fa 
uns mesos recolzava la major part de 
les actuacions contemplades en els 
pressupostos. Els preguem que recon
siderin si estan contra els pressupostos 
o contra l’equip de govern.

Recuperem Barberà va votar abs
tenció, pronunciantse a favor d’al
guns aspectes i d’altres amb reserves. 
Una posició molt lloable que entenem 
com “no estem segurs” però no posa
rem pals a les rodes.

Amb l’abstenció de Recuperem, 
a la formació del Partit Popular de 
Barberà del Vallès només li calia votar 
abstenció per que poguéssim apro
varlos inicialment al desembre. Sen
se cap necessitat van ser capaços de 
veure l’impuls ferm en les actuacions 

a la Ciutat i l’Ajuntament i així van ar
gumentarho i en conseqüència el 
seu vot de confiança, un vot a favor.

A la PCPB som conscients que no 
tenim un govern amb majoria i reco
neixem que, malgrat els pressupostos 
aprovats ja, haurem de seguir nego
ciant totes i cadascuna de les no, 
ac tuacions d’aquests. Sabem que el 
Ple és sobirà i que per a les concreci
ons d’aquest pressupost, la seva ac
ceptació és necessària. Mai, aquest 
municipi, s’ha trobat en aquesta si
tuació, governar sense majoria abso
luta. Confiem en la política en majús
cules, i per part nostra, com no pot ser 
de cap altra manera, continuarem 
fent política municipal per a que to
tes les formacions polítiques però per 
damunt de tot  la ciutadania se senti 
orgullosa de les actuacions que ens 
toca fer sigui quin sigui el nostre color 
polític.

PRESSUPOSTOS FEBRER 2018 PCPB

La voluntat política s’ha de demos
trar amb fets, més enllà de les bones 
intencions i no hi ha decisió política 
més transcendental per a un govern 
que l’elaboració dels pressupostos. 
És en aquest moment, amb les xifres 
a la mà, on un govern ha de decidir 
si realment aposta pels serveis pú
blics, per l’habitatge, per la cohesió 
social, per a millora d’equipaments 
o bé es dedica a pagar favors i a 
consolidar els seus propis interessos 
de forma partidista. És aquí on hem 
de demostrar amb fets el compro
mís del govern amb la ciutat, amb 
la gent que ens va donar  la seva 
confiança.

El pressupostos del 2018 són 
sense cap mena de dubte una 
mostra clara del nostre compromís 
amb la ciutat i amb la seva gent. 
Uns pressupostos que han batut rè
cords en inversió social i en dotació 
de partides per augmentar serveis 

i afrontar l’emergència social. Uns 
pressupostos que tornen a créixer 
en beques menjador. Uns pressu
postos amb una llarga llista d’in
versions imprescindibles en equi
paments públics —manteniment 
d’escoles, parcs públics, espais na
turals, zones d’esbarjo per a joves, 
etc.—  per les que anteriors governs 
no van ser capaços d’apostar. Uns 
pressupostos que planten cara al 
problema de l’habitatge a Cata
lunya i a la ciutat, i es doten d’una 
inversió 1.000.000€ per lluitar con
tra aquesta dura realitat. En total, 
són prop de 48 milions d’euros de 
despesa que aniran a cobrir les ne
cessitats integrals de la ciutat. Tam
bé mitjançant la contractació de 
nou personal per gestionar serveis 
i equipaments, i fomentar l’ocupa
ció en un moment polític on les ad
ministracions públiques tenen un 
paper clau en la lluita contra l’atur.

En definitiva, la prova en xifres, 
de forma objectiva, del nostre com
promís polític amb la ciutat. D’aquell 
amb el que ens vam presentar a les 
eleccions: posar la institució al servei 
de les persones. Creiem que podem 
dir amb humilitat, que hem aconse
guit elaborar uns pressupostos a l’al
çada de la ciutat i la seva gent.

Més enllà de les paraules, us 
animem a revisar la pàgina web de 
l’Ajuntament i comprovar l’evolució 
del pressupost durant els darrers 
anys. Podreu comprovar per vosal
tres mateixes els resultats d’un canvi 
polític, cada cop més consolidat, 
que no depèn de bones paraules, 
ni de bones voluntats, que es pot 
demostrar amb fets.

ELS PRESSUPOSTOS DE 2018  
SÓN EL RESULTAT DE LA FEINA  
I L’EXPERIÈNCIA INSTITUCIONAL  
DELS DARRERS 2 ANYS

FARMÀCIES 
Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 2 - 93 7192063- Badia     
Granero - c/ Algarve, 2 - 93 7180913 - Badia         
Pagés - Av. Generalitat, 92 - 93 7181050 - Barberà   
Martí - Av. Mediterrani, 26 - 93 7183106 - Badia        
Palomeras - Via Sant Oleguer, 2 - 93 7181804 - Barberà 
Blanca-Suades - Av. Tibidabo, 68 - 93 7190101 - Barberà     
Perelló - c/ Anselm Clavé, 8 -  93 7183350 - Barberà        
Budallés - Av. Burgos, 42 - 93 7180517 - Badia         
A. Galcerán - Pg. Dr.Moragas, 184 - 93 7190252 - Barberà        
Ferrer - Av. Burgos, 4 - 93 7181020 - Badia       
S.Galcerán - Av. Generalitat, 41 - 93 7184805 - Barberà        
López - c/ del Bosc, 105 - 93 7294557 - Barberà      
Bertran - Local 151 CC Baricentro - 93 7190211 - Barberà
J.J. Rufaza - Pg. Doctor Moragas, 249 -  
93 5143999 - Barberà
Consulta les farmàcies de guardia a la web  
municipal o  mitjantcant 

Política en majúscules 
com mai s’ha vist  
a la nostra Ciutat

Manel Ferreté Ferrer
Grup Municipal PCPB

Sandra Ramos Montesinos
Grup Municipal Junts per Barberà
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Per responsabilitat política i per la 
importància i repercussió que té 
pel municipi, ens és impossible do
nar tots els arguments que calen 
en el breu espai que ens permeten. 
Quan ERC diu que la revista ha de 
ser plural, ho diem pensant en què 
si l’equip de govern disposa de tota 
la revista monogràfica i també de 
l’article dels seus portaveus per ex
plicar els pressupostos, els partits 
de l’oposició hauríem de tenir un 
marge més ampli i flexible per fer 
les reflexions que creiem necessà
ries. Ho hem demanat i ens ho han 
denegat.

Davant d’aquesta situació, us 
em placem a que visiteu el web  
goo.gl/Gan5zQ on podeu trobar la 
valoració i argumentació del nostre 
vot negatiu als pressupostos mu
nicipals. A grans trets, creiem que 
podria hipotecar els propers Pres
supostos en el Capítol 1 de personal 
amb un augment del 7’32%, on les 
inversions augmenten un 183% sen

se haver arribat al 30% del previst 
per 2017, i on Comerç disminueix 
més del 32%, carregant directament 
contra el co merç de proximitat.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  
A BARBERÀ DEL VALLÈS HA VOTAT NO  
ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

2018 SIGNIFICA  
“SUSPENDER Y RECUPERAR PARA SEPTIEMBRE”  
PARA EL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO

Después de dos años y medio sin 
haber ejecutado los compromisos 
adquiridos mediante los presupues
tos municipales previos, el equipo 
de gobierno, se plantea un gran 
reto para el año 2018, un “sprint” 
para tapar lo no realizado en los 
primeros años del mandato, con 
una considerable presión sobre los 
trabajadores municipales para la 
consecución de unos objetivos no 
consultados a los ciudadanos, con 
esos tan anunciados procesos par
ticipativos que nunca han llegado.

Poner como ejemplo, el año 
más reciente, el presupuesto del fi
nalizado 2017, de gasto corriente no 
financiero, vamos, el que va direc
tamente a la prestación de servicios 
a los ciudadanos se han dejado de 
ejecutar nada más y nada menos 
que seis millones de euros, que es
tando presupuestados, y con dinero 
en la caja, no han tenido repercu
sión; y si nos fijamos en lo presupues

tado en el 2017 en los capítulos de 
inversiones, nos encontramos que 
sólo se ha llevado a cabo la cuar
ta parte de lo previsto, en concreto 
un millón y medio de euros, y ahora, 
el equipo de gobierno, se marca 
como objetivo para el 2018, unas in
versiones alrededor de diez millones 
de euros.

Por todo ello, permítannos que, 
como mínimo, tengamos dudas de 
que este presupuesto para el 2018, 
y que en esta misma revista tienen 
ustedes en sus manos, y que les 
presentarán con grandes frases, se 
pueda realizar.

Según nuestra opinión, cree
mos que hubiera sido mucho más 
adecuado, diseñar un presupuesto 
en función de la capacidad de ges
tión real, ya que ahora, sino se eje
cuta de forma completa, pueden 
acabar realizándose programas no 
prioritarios, y los que realmente son 
importantes quedar pendientes.

Además, nos surge otra duda, 
ya que nos da la impresión que 
como esos presupuestos están di
mensionados especialmente pen
sando en el 2019, año electoral 
(municipales, europeas, generales), 
tienen toda la pinta de que puedan 
ser prorrogados y así no tener que 
defender unos nuevos presupuestos 
ante la ciudadanía de cara a elec
ciones. 

En resumen, nos encontramos 
ante la fábula de la liebre y la tortu
ga, por mucho que se corra ahora, 
no se va a recuperar el tiempo per
dido.

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP
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Els pressupostos de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès per aquest 2018 
han estat aprovats per l’equip de 
govern (PCPB i JuntsXBarberà) i el 
suport del Partit Popular, que va re
sultar sorprenent en el moment de 
l’aprovació inicial al desembre, però 
que ja s’esperava en l’aprovació de
finitiva del gener.

Es tracta d’un pressupost amb 
aspectes positius, que representen un 
canvi respecte a la política de con
tinuïtat que havia fet aquest equip 
de govern respecte l’anterior de PSC 
i CiU. El més destacable és la previsió 
d’incorporar personal per tal de refor
çar la plantilla municipal, i la inclusió, 
des del primer moment, d’una previ
sió del pla d’inversions, sense esperar 
a la incorporació del romanent. Són 
bones notícies que, objectivament, 
beneficiaran la ciutat, i aquest és el 
motiu pel qual Recuperem Barbe
rà no ha votat en contra del pressu
post. Per bé que existeixen aquests 
aspectes positius, que van en la línia 
que hem defensat des de l’inici de la 
legislatura, Recuperem Barberà tam

poc ha votat a favor del pressupost, 
per un principi de cautela.

Més enllà dels oferiments for
mals de diàleg per part del regidor 
d’Hisenda, si hi hagués una voluntat 
real de negociació del pressupost, 
podrien haver trobat alternatives al 
suport del Partit Popular. No ha estat 
així, i continuem sense posar negre 
sobre blanc debats pendents com el 
de les ordenances fiscals o la confi
guració a futur de la plantilla muni
cipal, perquè no es vol discutir ober
tament el model de ciutat. En canvi, 
ens trobem un suport i una defensa 
del pressupost per part del Partit Po
pular que, com tot en política, ha de 
tenir un preu, i que tenint en compte 
qui és el creditor, no sembla que ha
gin de ser més polítiques socials. 

L’abstenció del grup municipal 
de Recuperem Barberà es fona
menta en la voluntat de facilitar les 
inversions i l’ampliació de la plantilla 
municipal, i oferia a l'equip de go
vern la possibilitat d’aprovar els pres
supostos sense el suport explícit del 
Partit Popular. El resultat final, amb 

l’aprovació del pressupost 2018 dei
xa les mans lliures a l’Alcaldessa per 
pagar el suport dels “populars” en el 
que resta de legislatura, i aquesta és 
una hipòtesi que no podíem validar 
amb el nostre vot positiu. Desitgem 
que aquesta situació no es produ
eixi, i que el Pressupost 2018 sigui 
un pas endavant en la millora de la 
nostra ciutat.

Si el Partido Popular hubiera votado 
en contra de los presupuestos muni
cipales de 2018 no se habrían apro
bado y este año Barberà continua
ría estancada, con una alcaldía de 
la Plataforma Ciudadana en mino
ría, y con unos socios de gobierno 
en los que no se puede confiar. El 
Partido Popular es un partido serio y 
queremos que nuestra ciudad me
jore, como lo quieren sus ciudada
nos, voten al partido que voten.

Los partidos que votaron en 
contra del presupuesto municipal 
de este año, Partido Socialista y 
ERC, o se pusieron de perfil abste
niéndose en la votación, Recupe
rem Barberà, solo están pensando 
en sus intereses de partido. Aquéllos 
que llevaban más de tres décadas 
gobernando la ciudad no quieren 
que Barberà avance si no es con 
ellos.  El Partido Popular no está en 
este politiqueo. En nuestro munici
pio somos un partido de oposición 
pero no de derribo. Lo que quere
mos es que el Ayuntamiento se pon

ga manos a la obra y lleve a cabo 
todas las inversiones que necesita 
Barberà y atienda las necesidades 
de sus ciudadanos.  

Gracias al apoyo del Partido 
Popular, están aprobadas las par
tidas presupuestarias para construir 
una nueva comisaría de policía 
local, partidas para comenzar de 
una vez las obras del colector de 
Can Gorgs, o los fondos para me
jorar el acceso a la estación de 
RENFE;  también están aprobadas 
con el voto del Partido Popular las 
partidas para la ampliación del co
medor de la escuela de Can Serra 
y para sustituir las ventanas de esa 
escuela y de la escuela del Bosc, en 
el futuro las de la escuela Can Llo
bet. Por otro lado, desde el Partido 
Popular siempre hemos insistido en 
que debían mejorarse muchas ca
lles de nuestra ciudad, por eso he
mos aprobado los fondos para reur
banizar las calles Circunvalación y 
Ronda Santamaría, entre otras, o 
mejorar la Plaza de la Unidad. 

Los concejales del Partido Po
pular de Barberà hemos sido muy 
beligerantes con el fenómeno de 
la ocupación ilegal de pisos y con
tinuaremos siéndolo siempre: el 
Ayuntamiento no puede facilitar 
este fenómeno irregular. El camino 
es crear un parque municipal de 
viviendas y desarrollar una políti
ca social adecuada para atender 
a aquellas familias que temporal
mente se encuentran en una situa
ción de exclusión social. Con este 
propósito el Partido Popular apoya 
el fondo de un millón de euros para 
constituir un parque de viviendas 
sociales. 

En fin, el Partido Popular segui
rá apostando por solucionar los pro
blemas reales de la gente, mientras 
el socialismo se pasa al populismo, 
en sus distintas versiones y, cuando 
no, se juntará con eso que llaman la 
nueva política, y que, en realidad, 
es el tacticismo y el oportunismo de 
toda la vida.

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ES APROBADO 
GRACIAS AL PARTIDO POPULAR

L’abstenció del 
grup municipal de 
Recuperem Barberà 
es fonamenta en la 
voluntat de facilitar les 
inversions i l’ampliació 
de la plantilla 
municipal, i oferia a 
l’equip de govern la 
possibilitat d’aprovar els 
pressupostos sense el 
suport explícit del  
Partit Popular

PRESSUPOST 2018:  
ESPERANÇA DE CANVI O MIRATGE?

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà
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Els pressupostos són les estimacions que es  
fan per a gestionar els diners per a un exercici

Aquest any l’equip que governa va definir un 
pressupost de 47,1 milions d’euros per al 2018. 
Això representa un increment del 14,6% respec-
te al pressupost de l’any passat i això sense ha-
ver d’augmentar la pressió fiscal sobre la ciuta-
dania, doncs ja va quedar clar que l’IBI pel 2018 
no pujarà i en tot cas hem pogut corregir aquells 
increments que van haver al 2017 en quant a 
comerços, estacionaments i magatzems.

Establerta la xifra global de 47,1 milions d’eu
ros, veiem com es desglossen:

 Un 29,7% va destinat a remuneració dels 
treballadors i treballadores i sous polítics. 
Pensem pujar la plantilla de l’Ajuntament 
en prop d’un 8%, tenim intenció de passar 
d’una plantilla de 325 a 351 persones.

 Més múscul per a fer un Ajuntament més 
àgil, renovat i al servei de la ciutadania i la 
indústria del nostre municipi.

 El 37,5% anirà destinat a la despesa que 
l’Ajuntament necessita per a funcionar regu
larment, hem previst un augment moderat 
en aquesta despesa. Un 4% va a consums 
d’energia i aigua del que es rebaixa un 10% 
respecte del 2017.

 Un 8,2% va destinat a ajuts, subvencions i co
operació,... Entre aquests hi ha el menjador 
social, àpats a domicili, increment en ajuts 
per aliments, foment de l’esport, entitats i as
sociacions. Aquest apartat s’ha pujat un 9% 
pel que fa al 2017.

 L’apartat que més creix en aquests pres
supostos són les inversions, un 22,7%. Tenim 
pensat destinar 1 de cada 5 euros a inversi
ons en estructures i millores a la ciutat.

 Si l’any passat dedicàvem 3,39 milions d’eu
ros a gestionar el deute de l’Ajuntament, 
aquest any com el deute és quasi bé nul, 
només destinem poc més de 700 mil euros 
per aquest tema.

PRESSUPOSTOS 2018 APROVATS

PRESSUPOST DE DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 2018, PER CAPÍTOLS

DESPESES (en euros) AJUNTAMENT %

1. Despeses de personal 13.967.006,17 29,65%

2. Compra béns corrents 17.673.240,82 37,51%

3. Despeses financeres 93.707,69 0,20%

4. Transferències corrents 3.561.806,58 7,56%

5. Fons de Contingència 454.546,59 0,96%

6. Inversions reals 8.347.177,51 17,72%

7. Transferències de  capital 2.394.435,67 5,08%

8. Actius financers 0,00 0,00%

9. Passius financers 620.000,00 1,32%

Total despeses 47.111.921,03 100,00%

Manel Ferreté Ferrer
Regidor de Serveis Econòmics i Hisenda
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Això són en breus trets els pressupostos de 
l’Ajuntament de Barberà per al 2018.

Podem concloure que l’Ajuntament entoma 
un futur proper amb decisió. Augmentem el nom
bre de personal com des de fa molts anys no s’ha
via fet. Prou de mantenir plantilles massa ajustades 
i desequilibrades que només fan que es col·lapsin 
en burocràcia.

Augmentem en despesa corrent però racio
nalitzant aquesta. Volem rebaixar els consums 
energètics i subministraments. Seguirem fent les 
coses bé i contractarem aquells serveis amb pro
cessos de licitació que ens ajudaran, de ben segur, 
a ajustar la despesa d’una forma més intel·ligent.

Després de dos anys i escaig, ja toca exe
cutar les obres que inicialment es van plane
jar, posteriorment es van estudiar o licitar i en 
aquest tercer exercici toca realitzar. S’han de 
dur a terme més de 50 actuacions, algunes de 
les quals són molt importants i d’altres més mo
destes, però no menys necessàries.

També s’ha de recordar que hi ha gairebé 1 
milió d’euros dedicats a la compra i adequació 

d’habitatges socials. Aquest capítol està lligat a 
la venda dels terrenys de Can Rabella. Per fi dis-
posarem d’un parc d’habitatges municipals per 
a emergències socials, gent gran i jovent a l’es
pera de noves actuacions que ajudin a reduir 
el gran impacte que representa la pujada dels 
lloguers a la nostra ciutat.

Al final d’aquest exercici, deixarem les ar
ques del municipi sense deutes i amb un fons de 
maniobra acceptable per a no passar tràngols. 
Tenim intenció d’aprofitar tots els recursos que 
tenim per a materialitzar les nostres planejades 
actuacions.

40,82%

3,59%
20,68%

22,92%

0,87%

3,18%
1,14%

6,79%

PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 2018, PER CAPÍTOLS

INGRESSOS (en euros) AJUNTAMENT %

1. Impostos directes 19.230.819,46 40,82%

2. Impostos indirectes 1.690.000,00 3,59%

3. Taxes i altres ingressos 9.743.229,20 20,68%

4. Transferències corrents 10.799.236,89 22,92%

5. Ingressos patrimonials 409.571,13 0,87%

6. Alienació inversions Reals 1.500.000,00 3,18%

7. Transferències de capital 539.064,35 1,14%

8. Actius financers 0,00 0,00%

9. Passius financers 3.200.000,00 6,79%

Total ingressos 47.111.921,03 100,00%

Despertem del “cru hivern” al que hem es
tat sotmesos en aquests darrers 10 anys però 
mentre estigui a les nostres mans no tornarem a 
endeutarnos si no hi han necessitats reals i ajus
tades al municipi.

Com ja hem comentat, són uns pressupostos 
valents i racionals, ajustant-se a les necessitats 
més bàsiques de la nostra ciutat. Podem  imagi

nar que els més porucs tinguin dubtes, però en 
cap cas com per a oposarse. L’oposició s’entén 
més com a una diferència ideològica política 
que va en contra de fomentar llocs de treball, 
del benestar social i de resoldre les emergències 
socials, de no voler que la ciutat tingui les seves 
infraestructures adequades i complint normati
va i també en contra de mantenir el deute mu
nicipal a un nivell de mínims.
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ARTICLES IMPORT %

11 Impostos sobre capital 14.930.819,46 31,69%

13 Impost sobre activitats econòmiques 4.300.000,00 9,13%

29 Altres impostos indirectes 1.690.000,00 3,59%

30 Taxes per la prestació de serveis 
públics bàsics

3.183.991,31
6,76%

31 Taxes per la prestació de serveis 
públics de caràcter social i preferent

2.027.000,00
4,30%

32 Taxes per la realització d'activitats de 
competència local 121.506,00 0,26%

33 Taxes per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local 1.378.724,11 2,93%

34 Preus públics 1.130.584,78 2,40%

35 Contribucions especials 1.150.613,00 2,44%

36 Vendes 10,00 0,00%

39 Altres ingressos 750.800,00 1,59%

42 De l'Administració de l'Estat 7.954.749,70 16,88%

ARTICLES IMPORT %

45 De Comunitats autònomes 1.345.189,22 2,86%

46 D'entitats locals 1.291.672,49 2,74%

47 D'empreses privades 177.625,48 0,38%

49 De l'exterior 30.000,00 0,06%

51 Interessos de bestretes i préstecs 
concedits 100,00 0,00%

52 Interessos de dipòsits 35.000,00 0,07%

54 Rendes de béns immobles 91.182,73 0,19%

55 Productes de concessions i 
aprofitaments especials 283.288,40 0,60%

60 De terrenys 1.500.000,00 3,18%

72 De l'administració de l'estat 0,00 0,00%

75 De comunitats autònomes 4.000,00 0,01%

76 D'entitats locals 535.064,35 1,14%

91 Préstecs rebuts en euros 3.200.000,00 6,79%

TOTAL 47.111.921,03 100,00%

CL AS S I F I CACI Ó E CONÒM I CA DE L  PRE S SU POS T  D ' I NGRE S SOS 2 018  PE R  AR T I CLE S

Volem aprofitar el moment i agrair novament 
i pública als regidors del Partit Popular el seu re
colzament tant als pressupostos com a les orde

nances fiscals. Han sabut entendre, per damunt 
dels colors polítics, el que és millor per a la nostra 
ciutat. Gràcies per ser municipalistes quan toca.

PROGRAMA DESCRIPCIÓ IMPORT %
011 Deute públic 699.707,69 1,49%

130 Administració general de la 
seguretat i protecció civil

135.563,50 0,29%

132 Seguretat i ordre públic 277.600,56 0,59%

133 Ordenació del trànsit i 
estacionament

60.000,00 0,13%

134 Movilitat urbana 165.638,84 0,35%

150 Administració general 
d’habitatge i urbanismes

50.000,00 0,11%

151 Urbanisme: planejament, 
gestió, execució i disciplina 
urbanística

119.000,00 0,25%

152 Habitatge 1.253.615,72 2,66%

1521  Promoció i gestió 
d’habitatge de protecció 
pública  1.135.395,72

1522  Conservació i 
rehabilitació de l’edificació  
118.220,00

153 Vies públiques 3.183.747,36 6,76%

1532  Pavimentació de vies 
públiques  3.183.747,36

160 Clavegueram 81.000,00 0,17%

161 Proveïment domiciliari 
d’aigua potable

409.084,32 0,87%

162 Recollida, gestió i tractament 
de residus

2.401.898,67 5,10%

1621  Recollida de residus   
1.187.742,38

1622  Gestió de residus sòlids 
urbans  92.010,00

1623  Tractament de residus   
1.122.146,29

163 Neteja viària 1.153.120,93 2,45%

164 Cementiri i serveis funeraris 47.000,00 0,10%

165 Enllumenat públic 848.603,12 1,80%

170 Administració general del 
medi ambient

509.762,51 1,08%

171 Parcs i jardins 524.420,00 1,11%

172 Protecció i millora del medi 
ambient

540.981,08 1,15%

1721  Protecció contra la 
contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica a les 
zones urbanes  540.981,08

231 Assistència social primària 2.751.100,00 5,84%

241 Foment de l’ocupació 674.072,00 1,43%

311 Protecció de la salubritat 
pública

174.150,00 0,37%

323 Funcionament de centres 
docents d’ensenyament 
preescolar i primària i 
educació especial

2.842.896,75 6,03%

325 Vigilància del compliment de 
l’escolaritat obligatòria

70.300,00 0,15%

326 Serveis complementaris 
d’educació

63.700,00 0,14%

327 Foment de la convivència 
ciutadana

23.200,00 0,05%

PROGRAMA DESCRIPCIÓ IMPORT %
330 Administració general de 

cultura
799.924,70 1,70%

332 Biblioteques i arxius 34.200,00 0,07%

3321  Biblioteques públiques   
34.200,00

333 Equipaments culturals i 
museus

239.994,75 0,51%

334 Promoció cultural 499.800,00 1,06%

336 Protecció i gestió del 
patrimoni històricartístic

20.000,00 0,04%

337 Instal·lacions d’ocupació del 
temps lliure

785.376,22 1,67%

338 Festes populars i celebracions 376.700,00 0,80%

340 Administració general 
d’esports

782.696,78 1,66%

341 Promoció i foment de l’esport 2.110.750,00 4,48%

342 Instal·lacions esportives 860.312,44 1,83%

422 Indústria 60.000,00 0,13%

425 Energia 1.000,00 0,00%

430 Administració general de 
comerç, turisme i petites i 
mitjanes empreses

46.000,00 0,10%

431 Comerç 110.000,00 0,23%

4311 Fires  60.000,00

4312  Mercats, proveïments i 
llotges  39.000,00

4313  Comerç ambulant  
11.000,00

432 Informació i promoció turística 228.371,10 0,48%

441 Transport de viatgers 591.461,00 1,26%

4411  Transport col·lectiu urbà 
de viatgers  4.300,00

4412  Altre transport de 
viatgers  587.161,00

442 Infraestructures del transport 400.000,00 0,85%

459 Altres infraestructures 366.923,52 0,78%

491 Societat de la informació 379.396,15 0,81%

492 Gestió del coneixement 39.287,20 0,08%

912 Òrgans de govern 516.470,07 1,10%

920 Administració general 15.010.609,10 31,86%

922 Coordinació i organització 
institucional de les entitats 
locals

29.338,48 0,06%

924 Participació ciutadana 70.723,54 0,15%

925 Atenció a la ciutadania 29.520,12 0,06%

929 Imprevistos, situacions 
transitòries i contingències 
d’execució

647.946,59 1,38%

931 Política econòmica i fiscal 37.000,00 0,08%

932 Gestió del sistema tributari 564.731,93 1,20%

933 Gestió del patrimoni 492.763,81 1,05%

934 Gestió del deute i de la 
tresoreria

13.000,00 0,03%

942 Transferències a entitats locals 
territorials

1.907.460,48 4,05%

TOTAL 47.111.921,03 100,00%

PRE S SU POS T  DE  DE SPE SE S  2 018 ,  CL AS S I F I CAT  PE R  PROGR A M E S DE  DE SPE SA
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EL PRESSUPOST D’INVERSIONS  
FA REALITAT IMPORTANTS  
PROJECTES DE CIUTAT

Al llarg d’aquests tres anys des 
de la regidoria de Territori i Medi 
Ambient s’ha anat treballant 
en la definició de projectes de 
ciutat que intenten donar una 
resposta tant a millores essen
cials en instal·lacions i serveis 
municipals com en fer possible 
un entorn urbà, industrial i na
tural saludable a partir d’una 
lògica planificadora i estruc
turant i una visió territo rial de 
conjunt, que es concreta amb 
tot un seguit d’inversions i ac
tuacions. Aquesta dinàmica 
de treball també era un ob
jectiu polític compartit per tots 
els espais que hem format i 
formem govern municipal.

Impulsar, planificar i fer pos
sibles aquests projectes de ciu
tat no és l’única competència 
que té atribuïda la regidoria de 
Territori i Medi Ambient. De fet, 
des del moment que es pro
posa, es discuteix, es concreta, 
s’aprova, es licita i s’executa 

l’obra estem parlant de proces
sos pluriannuals on no tota la 
responsabilitat de ferlo avançar 
amb efectivitat i èxit depèn de 
la regidoria de Territori i Medi 
Ambient.

Al mateix temps, no vul l 
deixar de reivindicar que el 
nostre dia a dia, polític i tècnic, 
s’ocupa d’una varietat com
plexa d’assumptes relatius al 
territori i que exigeix donar res
posta quotidianament, essent 
una de les regidories més dinà
miques i exigents i, on a més, 
cal vetllar per mantenir una 
visió i actua ció integral de ciu
tat i municipal. En concret, i de 
forma genèrica ens ocupem 
de l’urbanisme i les llicències 
urbanístiques, de l’ordenació 
de l’espai públic, del medi 
ambient, de les obres i man
teniment d’equipaments i vies 
públiques, dels serveis urbans 
comuns i essencials i de les ac
tivitats industrials i comercials, 

i ens coordinem amb altres 
àrees de l’ajuntament en ma
tèria d’ha bitatge i mobilitat.

Els projectes de ciutat que 
s’han anat treballant des de 
la re gidoria, com dic, es con
creten en inversions que les 
podríem agrupar en quatre 
àmbits: 1) me di ambient i medi 
natural, 2) obres de millora de 
l’espai públic, 3) construcció i 
millora d’edificis i equipaments 
municipals i 4) millora i mante
niment de serveis mu nicipals. 
Un capítol a part, però que 
és essencial per tal de poder 
arribar a fer possible nous pro
jectes de ciutat, és la redacció 
de projectes que també en fa
rem un esment al final.

A continuació relacionem 
els projectes de ciutat més 
destacables que es contem
plen en les inversions del Pres
supost Municipal 2018 i que 
seran realitat durant aquest 
any i el 2019.

Fabià Díaz-Cortés
Regidor de Territori i Medi Ambient

Passarel·la sobre el riu Ripoll; aquesta passarel·la i l’enllaç 
de la mateixa amb els camins que permetran accedirhi té 
un pressupost previst de 502.150€. Per a l’execució d’aquest 
pont, l’Ajuntament compta amb el suport de l’AMB, que fi

nancia el 50% de l’obra dins el programa de recuperació 
d’espais fluvials. La passarel·la ha de permetre creuar el riu, 
per la zona del Molí Vermell, de manera que esdevindrà un 
pas que connectarà la ciutat amb el camí del castell.

MEDI AMBIENT I MEDI NATURAL 

Arranjament i senyalització camins riu Ripoll; 
72.004,10€. Aquesta actuació complementa la 
que es va pressupostar l’any 2017, l’execució de la 
qual es va retardar, de manera que ara es preveu 
l’execució de les dues fases previstes inicialment 
en una única valorada en 259.930,54€ (IVA inclòs).

Nou observatori d’aus a la zona del Castell de Barberà: 5.612,51€. Es tracta 
d’un nou observatori d’aus prop del Castell per tal de facilitar l’observació, 
principalment, d’aus forestals, i que ampliaria l’oferta per aquelles per
sones aficionades a l’observació i fotografia de fauna i que actualment 
gaudeixen de l’observatori dels aiguamolls del Molí Vermell, que ha tingut 
bona acollida entre aquestes, on majorment s’observen aus aquàtiques.
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REDACCIÓ DE PROJECTES

En aquest apartat es relacionen diversos projectes que 
s’han encarregat i s’estan treballant o es preveu encarre
gar durant l’any:

 Projecte arranjament dues voreres N-150 entre la ronda 
Indústria i el c. Edison 22.000€

 Projecte adequació avinguda Torre Mateu 22.000€ 
 Projecte adequació plaça Rosa dels Vents 20.000€ 
 Estudi sala multiconfessional al tanatori 22.000€ 
 Projecte substitució de les finestres escola Can Llobet 

45.000€ 

 Projecte remodelació Casal de Cultura 100.000€
 Estudi remodelació plantes 1a i 2a Ajuntament 20.000€ 
 Projecte de restauració façana principal Ajuntament 

20.000€
 Adequació local Ràdio Barberà 20.000€

Al marge d’aquests projectes, cal fer esment que s’ha ini
ciat un nou projecte de camí per a vianants i bicicletes al 
llarg de la carretera N-150, que permetrà accedir al cen
tre comercial Baricentro i també es podrà prolongar fins a 
Ripollet i Cerdanyola del Vallès.

OBRES DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

Carril bici entre la Glorieta d’Alió i la ronda Santa Maria; 
365.923,52€. Un tram d’aquest carril és precisament el 
que s’ha esmentat en parlar de la ronda Indústria, la resta 
s’implantarà al llarg de la ronda de l’Est i el carrer Urgell; 
aquest carril bici formarà part de la xarxa pedalable de 
l’àrea metropolitana i té per finalitat facilitar a la bicicle
ta espais de la ciutat que permetin circularhi de forma 
segura, per fomentar l’ús d’aquest tipus de vehicle sos
tenible i molt adequat per una ciutat com Barberà. S’ha 
sol·licitat subvenció del 50% del pressupost.

Reurbanització del carrer Migdia, valorada en 341.713,63€, 
carrer emblemàtic del casc antic de Barberà que es pre
veu tractar amb plataforma única, donantli caràcter de 
carrer veïnal i més pacífic, amb nou paviment, nova plan
tació i eliminació cables elèctrics aeris. 

Reordenació dels espais d’accés a l’estació del ferrocarril, 
el projecte té un pressupost de 1.076.776,48€ dels quals es 
preveu que l’Ajuntament n’aporta directament 529.161€, 
l’any 2018 i 276.776,48€, el 2019; mentre que l’Àrea Metro
politana de Barcelona finança la resta del pressupost 
(270.838,73€). Aquesta obra és una de les que es preveu 
executar en col·laboració amb l’AMB, dins el Programa 
d’Actuació de Cohesió Territorial 20162019 i suposarà gua
nyar un espai de parc que millorarà aquest punt d’arribada 
a la ciutat, facilitant l’accessibilitat a l’estació i al pas sota 
la via. S’hi preveu també la creació d’una àrea de gossos.

Skate-park al Parc Central del Vallès Es preveu una dotació de 200.000€ per a la 
construcció de noves instal·lacions al Parc Central per a la pràctica d’esports ju
venils. Aquestes instal·lacions substituiran l’actual skatepark, que ha quedat petit 
i malmès per l’ús i l’antiguitat que té. S’ha dut a terme un procés participatiu amb 
el jovent usuari de la instal·lació que han definit com hauria de ser la nova instal·la
ció. Es pot consultar la informació respecte el procés a bdvpark.cat.

Reurbanització del carrer Cir-
cumval· lació, valorada en 
1.150.613€, on s’ha de dur a ter
me una important actuació de 
clavegueram (allò que no es 
veu però és fonamental per al 
bon funcionament de la ciutat 
i el medi am bient), fent de nou 
paviments de voreres i calçada, 
reordenació dels aparcaments 
i el trànsit, carril bici, renovació 
enllumenat públic. En aquest 
projecte s’ha tingut també en 
compte el caràcter d’aquest 
carrer com a vora de la ciutat i 
mirador respecte l’espai obert 
del r iu Ripol l. Per a f inançar 
aquesta obra l’Ajuntament té 
concedida una subvenció de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo
na de 845.825,07€; per altra part 
es preveu també l’aplicació de 
contribucions especials a les fin
ques beneficiàries de l’actuació, 
la resta de la inversió anirà a càr
rec de recursos municipals.

Reurbanització de les voreres i reserva de carril bici central a la ronda Indústria, 
990.387,49€ on es preveu l’eliminació de les travesses de fusta que contenen els 
parterres pels problemes que estan generant com a nius i la seva substitució per 
peces metàl·liques, la renovació del paviment de les dues voreres;  la incorporació 
d’un carril per a bicicletes al costat de la mitjana central i la reordenació del trànsit i 
dels espais d’aparcament sense que això suposi la reducció del número de places.
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MILLORA I MANTENIMENT DE SERVEIS MUNICIPALS

Mesures d’estalvi energètic i ade-
quació normativa; es preveu conti
nuar duent a terme diverses actu
acions en aquest apartat: 80.000€ 
per a l’adequació a normativa 
d’instal·lacions; per a la monitoritza
ció de subministraments 159.451,85€ 
i 40.000€ per a l’estalvi i millora de 
l’eficiència energètica en enllume
nat públic.

Substitució columnes en-
llu menat públic; 100.000€, 
con  tinuar substituint co
lumnes de l’enllumenat pú
blic deteriorades en la se
va base, degut en gran 
mesura a la corrosió que 
provoquen els orins de 
gossos.

Clavegueram carrer Josep 
Maria de Segarra; 80.000€, 
es projecta la construc
ció d’un nou col·lector en 
aquest carrer, degut a què 
l’existent resulta insuficient, 
ja que recull un cabal ele
vat d’aigües de pluja que 
provenen d’altres parts de 
la ciutat.

Nova comissaria de la Policia Local; L’equipament està va
lorat, segons projecte, en 2.449.693,53€, dels quals es pre
veu que l’Ajuntament n’aporta directament 412.252,23€, 
en dues anual itats, de les quals se’n han pressupostat 
250.600,56€ per al 2018 i es preveu l’aportació de 161.651,67€ 
per al 2019; la resta de l’import del pressupost serà finançat 
per l’AMB dins el Programa d’Actuació de Cohesió Territorial 
20162019 i el Programa d’Actuacions de Millora Urbana i Soci
al (PAMUS), també de l’AMB. El projecte ha estat redactat per 
l’equip tècnic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’obra 
de construcció del nou edifici també es farà en col·laboració 
amb aquest organisme. El nou edifici que estarà situat a l’ex
trem sud del passeig Moragas, a la cantonada amb el carrer 
Cerdanyola, permetrà a la Policia municipal millorar l’aten
ció a la ciutadania i millorar també la prestació del servei. 
S’hi ha projectat també una sala amb entrada directa per 
reunions del veïnat amb la Policia Local. 

Canvi de finestres i millora de l’aïllament al col·legi de Can 
Serra; valorada en 249.996,74€. El projecte té per finalitat mi
llorar les condicions d’aïllament de l’edifici renovant les 
seves finestres i incorporant aïllament tèrmic en la sotaco
berta de tot l’edifici, per on es produeixen fuites. 

CONSTRUCCIÓ I MILLORA D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Canvi de finestres i millora de l’aïllament a l’escola del 
Bosc; 250.000€. Es tracta d’un edifici molt semblant, a 
l’anterior que també té problemes d’aïllament tèrmic 
derivats del tipus i l’estat de conservació de les finestres i 
d’altres punts febles. Les obres previstes, molt semblants 
a les de Can Serra permetran millorar el confort i estalviar 
energia.

Equipament “LA NAU” carrer Arquímedes; el projecte està 
valorat en 1.150.000€, dels quals l’Ajuntament n’apor
ta 575.000€; d’aquests, 115.000€ al 2018 i 460.000€ el 
2019, mentre que els 575.000€ restants seran aportats per 
l’AMB dins el Programa d’Actuació de Cohesió Territorial 
20162019. Es preveu habilitar una part actualment sense 
ús d’aquest edifici com espai d’assaig de grups musicals, i 
altres activitats creatives.

Adequació local de ronda Santa Maria, 211; es preveuen 
375.000€ per l’ade quació del local de planta baixa de 
l’edifici situat a la ronda Santa Maria, 211, que ha estat 
adquirit per l’Ajuntament per ubicar el Centre Municipal 
de Serveis Socials. Aquest local actualment no disposa 
d’acabats ni serveis. El projecte contempla l’adequació 
interior per al l’ús públic.

A més de les actuacions descrites també es preveuen al
tres millores en els edificis municipals que a continuació es 
relacionen:

Torre Ca n’Altimira fase II  
125.000€
Enderroc nau carrer dr. Fleming adjacent  
a Mossos d’Esquadra 150.000€
Adequació local Ripoll-Bosc-Maria Reverter  
100.000€
Arranjaments habitatges municipals  
100.000€
Arqueologia Castell de Barberà  
10.000€
Arranjament magatzem municipal carrer Ripoll  
34.038,81€
Estalvi i millora de l’eficiència energètica  
en edificis (clima) 135.000€
Millora de l’accés al Teatre Municipal Cooperativa  
65.000€

Nou menjador i cuina a l’escola Can Serra; 340.000€. El pro
jecte preveu la renovació total i ampliació del menjador i 
la cuina d’aquest centre, deixantla preparada tant per cà
tering com per cuina pròpia del centre. Tanmateix es subs
titueix la caldera calefacció de l’escola per altra de nova.
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L’Ajuntament de Barberà del Vallès endegarà en breu la tercera edició  
dels Pressupostos Participatius, un mecanisme o instrument de participació, 
a través del qual la ciutadania defineix on van a parar una part dels recursos 
públics. Alhora, permet conèixer quines són les necessitats de la població  
i com la ciutadania prioritza aquestes necessitats, esdevenint una eina  
útil de planificació de la despesa municipal

A la primera edició dels Pressupostos Participa-
tius, els projectes més votats per la ciutadania i 
que ja s’han executat són:

1.  Creació d’un circuit saludable  
a la Ronda Santa Maria
S’ha instal·lat mobiliari per la pràctica esportiva, 
destinat no tan sols a les persones esportistes sinó 
també perquè la gent gran pugui fer exercici.

Hi han dues zones dife
renciades, una amb mo
biliari de fusta i una altra 
amb mobiliari d’alumini, 
on la ciutadania pot prac
ticar esport a l’aire lliure. El 
pressupost d’aquest pro
jecte ha estat de 11.955€.

2. Protecció solar en parcs i zones infantils
L’objectiu d’aquest projecte era evitar l’exposició 
prolongada al sol durant l’època estival a zones 
infantils i parcs sense ombra natural, mitjançant la 
instal·lació de lones de protecció solar.
La primera zona on es disposarà d’aquestes lones 
serà el parc infantil situat a la plaça de la Vila. 
El pressupost d’aquest projecte ha estat de 
24.999,57€.

3. Parcs infantils adaptats

Per tal de garantir la igualtat de totes les perso
nes, i en concret, el desenvolupament dels infants 
amb diversitat funcional als espais públics desti
nats al lleure, s’han adaptat diversos parcs infan
tils del municipi amb aparells que, pel seu disseny, 
pot fer servir qualsevol infant. Aquests nous apa
rells es poden trobar al Parc de Can Serra, Plaça 
de les Brigades Internacionals i Plaça de la Repú
blica. El pressupost d’aquest projecte ha estat de 
28.259,55€.

4. Barberà sense barreres auditives
Les persones que disposen d’au diò
fons o implants coclears necessiten 
suports complementaris per poder 
percebre el so de manera clara i en
tenedora i evitar el soroll de fons. Per millorar l’audició 
en espais sorollosos amb molta afluència de públic 
o mala acústica, s’han instal·lat, a diferents espais 
municipals, aparells de bucles magnètics portàtils i 
fixos i aparells de bucles d’inducció magnètica. Es
pais dotats amb bucle d’inducció: Auditori Ma ria Fe
liu, Teatre Municipal Cooperativa i Sala de Plens de 
l’Ajuntament. Taulells equipats amb equips de supres
sió de barreres auditives: OAC i taquilla TMC. A més, 
s’ha adquirit una maleta amb 10 equips portàtils. El 
pressupost d’aquest projecte ha estat de 16.322,19€

5. Instal·lació d’un bicibox a l’estació Renfe
Amb l’objectiu de promocionar la mobilitat soste
nible a la ciutat, s’instal·larà, en les proximitats de 
l’estació de Rodalies, un aparcament privat per a 
bicicletes. Aquest projecte està pendent d’execu
ció per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

6. Jocs educatius per a infants de 6 a 12 anys

S’han habilitat jocs didàctics adreçats a infants 
de 6 a 12 anys en diferents espais públics desti
nats als jocs infantils, per dur a terme activitats di
verses, com jocs de memòria o velocitat, conta 
contes, música...
Els espais dotats amb aquests aparells són: Plaça 
de la República, Parc de Ca n’Amiguet, Plaça de 
la Constitució, Plaça de les Brigades Internacio
nals, Rambla Europa, Plaça Europa, Plaça García 
Lorca, Plaça Rosa dels Vents, Plaça de la Vila, Pla
ça de la Unitat, Plaça de la Sardana, Parc de Can 
Serra i Plaça de l’Estatut. El pressupost d’aquest 
projecte ha estat de 27.649,71€.
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7. Ampliació del parc infantil del Parc Central
S’ha ampliat i adaptat el parc infantil del Parc Cen
tral del Vallès instal·lant diferents elements pels in
fants i habilitant el terra amb cautxú perquè sigui 
una zona més segura pels nens i nenes.
El pressupost total d’aquesta ampliació ha es
tat de 13.228,50€.

La segona edició dels Pressupostos Participatius 
va comptar amb un total de 29 projectes pre
sentats. Després de l’estudi d’aquestes propos
tes, van ser 13 les iniciatives que van passar a 
votació ciutadana. D’aquests, van ser 7 els més 
votats. La dotació econòmica per endegarlos 
s’ha inclòs en el Pressupost Municipal de 2018, 
aprovat en el Ple del mes de gener.

Les propostes presentades s’han de desen
volupar a partir de projectes tècnics detallats 
que s’estan treballant des dels respectius serveis 
municipals. Aquests són els projectes que s’ani
ran desenvolupant al llarg d’aquest any 2018:

1. Millora de la pantalla acústica i visual de la via 
del tren
Amb aquest projecte es vol millorar i adequar la 
franja de terrenys que delimita la via del ferro ca rril 
de manera que formi una pantalla acústica i visual 
respecte de la via per les dues bandes. 
Aquesta pantalla es preveu que constitueixi una 
barrera naturalvegetal al llarg de la via del tren, 
formada per una plantació d’arbustiva i arbrat al 
llarg del núcli urbà.
Amb aquesta actuació es vol minimitzar l’impac
te acústic i visual de la via al barri de Can Gorgs i 
a l’Escola Elisa Badia.
El pressupost d’aquesta actuació, segons el pro
jecte presentat és de 28.843,60€. 

2. Solucionem el problema d’acústica de la Sala 
Polivalent del Centre Cívic ca n’Amiguet
Degut a les seves característiques físiques, la sala 
polivalent del Centre Cívic de Ca n’Amiguet té un 
problema de reverberació acústica que dificulta 
la realització de certes activitats.
Per solucionar o pal·liar el problema descrit, es 
preveu la instal·lació d’unes lones a les parets les 
quals es preveu que ajudaran a millorar la quali
tat del so. 
El pressupost proposat per a aquesta actuació és 
de 2.994,75€

3. Tarima / Glorieta a la plaça del Centre Cívic Ca 
N’Amiguet
La proposta consisteix en construir una tarima / 
glorieta permanent a la plaça de Ca N’Amiguet 
per poderhi realitzar activitats a l’aire lliure.
El pressupost d’aquesta actuació és de 30.000€.

4. Barberà al costat de les persones amb Alzhei-
mer i els i les seves cuidadores
S’establirà un protocol d’actuació en el qual in
tervinguin serveis socials, serveis sanitaris i l’Ajun
tament. A banda, es dotarà a la ciutat d’un 
programa de tallers destinats a les persones cui
dadores on es treballin tècniques de mobilitat, 
d’alimentació, primers auxilis i altres on es tractin 
les emocions... 
El pressupost d’aquesta actuació és de 8.900,00€.

 
5. Fanals solars als passos de zebra

Amb aquesta intervenció es vol aconseguir mi
llorar la il·luminació de determinats punts de la 
xarxa viària, on l’increment de llum pot afavorir la 
seguretat on la visibilitat a la nit pot ser insuficient. 
Això es podrà solucionar mitjançant la instal·lació 
de fanals solars als passos de vianants on no hi 
ha semàfors. Aquests s’il·luminarien a partir d’un 
detector de moviment amb la presència de la 
persona, alertant a qui condueix.
El pressupost previst per a aquesta actuació és de 
22.000€.

6. Equip de so per a l’equipament La Nau
Es vol dotar a l’equipament La Nau d’equip de 
so i llums pròpies per tal que les diferents entitats 
juvenils de la ciutat i l’Ajuntament puguin realitzar 
activitats sense limitacions de material.
El pressupost d’aquesta actuació és de 29.538,11€.

7. Entendre la ciutat amb pictogrames
El projecte contempla senyalitzar amb picto
grames els principals edificis i serveis per actuar 
d’una forma més inclusiva amb els diferents col
lectius com són persones amb problemes de sa
lut mental, situacions de diversitat funcional, po
blació nouvinguda...
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ORDENANCES FISCALS REGULADORES  
DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’ANY 2018

Al passat ple de desembre es 
van aprovar definitivament les 
Ordenances fiscals regulado
res dels tributs municipals per 
a l’any 2018 amb els vots a fa
vor del Plataforma Ciutadana 
per Barberà, Junts per Barberà 
i Partit Popular i els vots en con
tra de Recuperem Barberà, 
Esquerra Republicana de Ca
talunya i Partit dels Socialistes 
de Catalunya.

Les ordenances fiscals són 
les disposicions que aprova 
l’Ajuntament al Ple Municipal 
i que regulen els següents tri
buts municipals:

1. Aquells IMPOSTOS que esta
bleix la Llei d’Hisendes Locals 
i que són l’IAE, l’IBI, l’impost 
d’obres, l’impost de vehicles, 
entre d’altres.

2. Diverses TAXES, com la taxa 
de clavegueram, la taxa per 
ocupació del sòl, subsòl i la 
volada de la via pública, la 
taxa per la prestació del ser
vei de gestió de residus mu
nicipals, etc...

També trobem les orde
nances no fiscals que inclo
uen els PREUS PÚBLICS. Aquests 
preus són quantitats dineràries 
percebudes per la presta

ció d’un servei públic en les 
mateixes condicions que el 
sector privat i sotmès al règim 
del Dret privat. Dins d’aquests 
preus trobem el preu públic 
per la prestació del servei de 
teleassistència, el preu públic 
per l’assistència a cursos i taller 
formatius, etc....

Amb l’aportació de la ciu
tadania mitjançant les orde
nances es finança la prestació 
de serveis i els recursos neces
saris per al bon funcionament 
de la ciutat.

Per aquest any 2018 s’han 
modificat alguns impostos, ta
xes i preus públics. Una de les 
novetats més importants i que 

afecta a la majoria de la ciu
tadania és que l’Impost sobre 
Béns Immobles no pujarà en
guany degut a que a Barberà 
del Vallès ja s’ha assolit el 50 
per cent del valor de mercat 
de les propietats i l’Ajuntament 
no té necessitats d’ajustos a 
l’alça. 

A més, s’ha apujat l’afec
tació dels límits per tal que 
les persones propietàries d’a
parcaments i petits/mitjans 
comerços siguin menys grava
des.

Amb la realització d’aquests 
canvis la recaptació de l’Ajun-
tament serà un 0,3 per cent infe-
rior respecte a la de 2017.

TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’ANY 2018
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ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.

Actividades Integradas SA, és 
una empresa municipal, finan
çada pels ingressos d’arrenda
ments dels locals del Centre 
de Negocis Nodus Barberà i 
la prestació de serveis derivats 
de les instal·lacions.
Des del Centre de Negocis No
dus Barberà ens alienem amb les 
polítiques de promoció econó
mica i desenvolupament local 
realitzant accions de dinamitza
ció empresarial per fer un territo

rio obert, innovador i sostenible 
amb l’objectiu de crear i millorar 
l’ocupació del nostre municipi.
Programes a desenvolupar  
durant 2018:
• Open Industry 4.O (Comuni

tat Virtual Industrial 4.0)
• Simbiosi Industrial
• Servei Reempresa
• Impuls de la innovació a la 

PIME: itineraris i acceleració 
innovadora

• Smartpolígons: solucions de 

connectivitat i mobilitat als 
polígons industrials

• Servei PIDI
• Jornades empresarials
• Servei d’informació dels po

lígons industrials de Barberà 
del Vallès

• Laboratori de Realitat Augmen
tada i Virtual: Experimentació 
i demostració

• Treball en xarxa amb altres 
administracions supramuni
cipals.
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INGRESSOS 2018
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DESPESES 2018
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SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ,  
EMPRESA MUNICIPAL, SA 

En el Consell d’Administra
ció de Serveis i Aigües de 
Barberà, Empresa Munici
pal, S.A. (SABEMS A) celebrat 
el 13 de novembre de 2017 
es va aprovar el Pressu
post per a l’exercici 2018, 
amb una previsió de des-
peses de 4.777.605 euros, 
una previsió d’ingressos 
de 5.040.611 euros, un resultat 
previst de 263.006 euros i unes 
inversions a realitzar per im-
port de 557.053 euros, a finan-
çar mitjançant recursos propis 
sempre en funció de les neces-
sitats de tresoreria. 
Si bé el Pressupost de l’exercici 
2018 és continuista respecte als 
pressupostos d’exercicis ante
riors, cal destacar l’increment 
previst en la despesa de repa-

racions d’instal·lacions, per les 
que es preveu realitzar en la 
planta potabilitzadora d’aigua 
(en prevenció de possibles 
períodes de sequera), i l’incre-
ment de despesa de personal 
i de contractació de maqui-
nària, serveis, assegurances i 
subministraments derivats de 
la futura gestió del clavegue-
ram que l’Ajuntament ha en
carregat a la societat a partir 
del mes de gener de 2018. 

Pel que fa als ingressos, es 
preveu un increment en la 
facturació de l’aigua, com 
a conseqüència de l’aug
ment de persones abona
des i de les noves tarifes 
d’aigua que van entrar en 
vigor al mes d’abril de 2017, 
així com un major volum 
d’obres i serveis de man

teniment (com els derivats de 
rea litzar també el manteniment 
dels equipaments esportius). 
En relació a les inversions pre
vistes, cal destacar la corres
ponent a la instal·lació d’una 
nova xarxa de connexió dels 
polígons industrials de Can Ra-
bella i Santiga. Així mateix, es 
preveu renovar la xarxa d’ai-
gua als carrers Pintor Murillo i 
al carrer Migdia.

DESPESES Pressupost 2018

Compra d'aigua 1.468.168

Compra de materials 324.561

Despeses de personal 1.478.890

Arrendaments i cànons 37.713

Reparacions i conservacions 237.634

Serveis de professionals 400.210

Assegurances 37.880

Subministraments 127.492

Altres despeses 126.945

Tributs 83.908

Amortitzacions 430.950

Despeses financeres 23.254

TOTAL 4.777.605

INGRESSOS Pressupost 2018

Facturació d'aigua 3.125.264

Prestació de serveis 1.241.470

Ingressos per lloguers i altres 233.403

Ingressos financers 124

Treballs per a l'immobilitzat 240.000

Sanejament de subvencions 200.349

TOTAL 5.040.611
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FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 

El Patronat de Barberà Promoció, presidit 

per Sílvia Fuster Alay, va aprovar l’11 de 

gener un pressupost de 2,5 milions d’eu-

ros, 17,7% superior respecte al 2017, i el Pla 

d’acció 2018 reafirmant el compromís amb 

el desenvolupament social i econòmic de 

Barberà del Vallès per tal d’afavorir la co-

hesió social a partir de la igualtat d’opor-

tunitats, mitjançant l’accés de la població 

als recursos ocupacionals, la millora de 

l’ocupabilitat, la inserció sociolaboral dels 

col·lectius més vulnerables, potenciant una 

emprenedoria social i cooperativa, i una 

empresa socialment responsable.

Les actuacions a desenvolupar enguany, 

agrupades en 53 línies d’actuació, estan 

vinculades als serveis de l’entitat, finança

des amb recursos propis; i d’altres vincula

des a programes subvencionats pel SOC, la 

Diputació de Barcelona, o l’Àrea Metropoli

tana de Barcelona,  per fer efectives les po

lítiques actives d’ocupació. 

DESPESES 2018

3 EIXOS ESTRATÈGICS
14 OBJECTIUS OPERATIUS

53 LÍNIES D’ACTUACIÓ
264 INDICADORS SEGUIMENT

PRESSUPOST: 2.545.950,61€

GENERALTAT
CATALUNYA

DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

AJUNTAMENT 
BARBERÀ

AMB CURSOS
PROPIS

1.220.430,5

455.952,03
671.068

198.500 43.400

Personal Compres i
serveis externs

Despeses
financeres

Dotacions a les
amortitzacions

2.069.976,85

501.612,45

1.936,3 6.935,38

INGRESSOS 2018

GENERALTAT
CATALUNYA

DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

AJUNTAMENT 
BARBERÀ

AMB CURSOS
PROPIS

1.220.430,5

455.952,03
671.068

198.500 43.400

Personal Compres i
serveis externs

Despeses
financeres

Dotacions a les
amortitzacions

2.069.976,85

501.612,45

1.936,3 6.935,38

Podeu consultar el Pla d’acció 2018  
en aquest enllaç:

El detall del Pressupost 2018  
el podeu consultar en aquest enllaç:
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E.I. BARBERÀ INSERTA

INGRESSOS 477.721,51€

Clients 371.610,79€

Subvencions a l’explotació 106.110,73€

DESPESES D’EXPLOTACIÓ 473.788,54€

Personal 423.751,10€

Compres i serveis externs 44.561,75€

Despeses financeres 3.137,00€

Dotacions a les amortitzacions 2.338,69€

RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES 3.932,98€

PÈRDUES I GUANYS ABANS D’IMPOSTOS 3.932,98€

L’empresa d’Inserció Barbe-
rà Inserta, SL és una estruc
tura empresarial de produc
ció de serveis als sectors de 
jardineria, pintura i petites re
formes, serveis de consergeria, 
de neteja i repartiment eco
lògic, que té per objectiu so 
cial la inserció sociolaboral 
de persones en situació d’ex
clusió social del municipi de 
Barberà del Vallès, realitzant 
una funció de pont cap el 
mercat laboral ordinari.

Referent al pressupost 
d’in gressos, el 22% provenen 
de la Subvenció del Fons So
cial Europeu per les Empre
ses d’Inserció. Amb aquests 
ingres sos es cobreix el salari 
dels dos tècnics, així com 
part del sou de les persones 
que realitzen l’itinerari. 

El 78% restant dels ingres
sos provindran dels serveis 
que presta l’empresa en con
cepte de consergeria, busti
ada, neteja, acomodacions 
i jardineria. 

Pel que fa al pressupost 
de despeses, el 89% s’inver
teix en personal, és una em
presa intensiva en mà d’obra 
ja que presta serveis. La dis
tribució del personal és a 
raó de 6 persones tècniques 
treballant a les oficines i una 
mitjana de 20 persones tre
balladores en la prestació 
dels serveis. Les compres i 
serveis externs es compo
nen de despeses com no
taria, auditoria anual, entre 
d’altres. Les despeses finan
ceres corresponen al cost 
del manteniment de la pòlis
sa de crèdit. 

És un pressupost realista 
i coherent amb les activitats 
que realitza Barberà Inserta, i 
el resultat anual es reinverteix 
en un 80% a l’empresa, ja si-
gui per formacions o accions 
que generin més itineraris.

INGRESSOS

106.111,73€
SUBVENCIÓ

371.610,79€
CLIENTS

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

423.751,10€
PERSONAL

44.561,75€
COMPRES  

I SERVEIS EXTERNS

3.137,00€
DESPESES FINANCERES

2.338,69€
DOTACIONS A LES 
AMORTITZACIONS
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FUNDACIÓ BARBERÀ SOLIDÀRIA

El pressupost de la Fundació 

Barberà Solidària per a l’any 

2018 s’eleva a 47.376,36€.

La Fundació Barberà So

lidària va aprovar, en la reu

nió del seu patronat, els pres

supostos per l’any 2018.

La Fundació Barberà So

lidària preveu disposar en les 

seves aplicacions pressupos

tàries de 47.376,36€. La Fun

dació preveu rebre aporta

cions particulars per valor 

de 1.780€ i l’Ajuntament hi 

aporta 41.000€ a més dels 

596,36€ de la cessió del lo

cal i l’empresa municipal 

Sabemsa té previst fer una 

aportació de 4.000€. Aques

tes aportacions majoritària

ment aniran destinades a 

la realització d’actuacions 

d’ajuda a països en vies de 

desenvolupament.

Per la seva banda del 

total del pressupost, 43.700€ 

aniràn destinats a les actua

cions solidàries i a l’execució 

de projectes del proper any. 

La partida de difusió, sensi

bilització i concienciació té 

una dotació de 2.780€ i la res

ta de despeses corresponen 

a manteniment, consums i 

neteja, entre d’altres. Els pro

jectes que la Fundació ha 

iniciat, amb pressupost de 

l’any 2017 i romanents d’anys 

anteriors, són l’ampliació del 

Health Center i la Contruc

ció de l’ala de maternitat a 

Touba Kolong (Gàmbia) per 

un import de 47.570,73€. El 

projecte per l’eliminació de 

la malaltia de Pian a Papúa 

(Nova Guinea) amb una 

aportació de 40.000€. I el 

projecte d’empoderament i 

reconstrucció de la Casa de 

la Mujer Andina i defensa ju

ridica de les dones que són 

víctimes d’esterilització for

çada pel govern de Fujimori, 

amb un import de 12.500€. 

Per aquest any la Funda

ció està treballant en el pro

jecte de reconstrucció, equi 

pament i formació dels equips 

mèdics de l’ambulatori de 

Salut Pública provincial d’In

hambane (Moçambic), amb 

un pressupost inicial de 

40.000€.

DESPESES

Consums, manteniment i  

neteja del local i altres

596,36 €

Campanyes de difusió,  

sensibilització i concienciació

2.780,00 €

Despeses diverses 300,00 €

Execució de projectes 43.700,00 €

TOTAL 47.376,36 €

INGRESSOS

Cessió de local.  

Ajuntament de Barberà del Vallès

596,36 €

Aportació de l’Ajuntament  

de Barberà  del Vallès

41.000,00 €

Aportacions particulars 1.780,00 €

Sabemsa 4.000,00 €

TOTAL 47.376,36 €

0,63%

8,44% 1,26%

86,54%

3,76%
1,26%

5,87%

92,24%

0,63%

8,44% 1,26%

86,54%

3,76%
1,26%

5,87%

92,24%




