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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 10 REALITZADA PER  PLE DE 
L 'AJUNTAMENT  EL DIA 29/11/2017.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:00 hores del dia  29/11/2017,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

SÍLVIA FUSTER ALAY ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; 3r TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
FRANCISCO BLANCO ROMERO ; 5è TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
MANEL FERRETÉ FERRER ; 2n TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
YOLANDA MOLINERO CAMPILLO ; REGIDORA (PCPB)
FABIÀ DÍAZ CORTÉS ; 4t TINENT D'ALCALDIA (JUNTSXB)
DAVID CLARÀ GARCÍA ; REGIDOR (JUNTSXB)
SANDRA RAMOS MONTESINOS ; 1a TINENTA D'ALCALDIA (JUNTSXB)
MIREIA SÁNCHEZ PI ; REGIDORA (JUNTSXB)
ANA DEL FRAGO BARÉS ; REGIDORA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; REGIDOR (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA SEMPERE CREUS ; REGIDORA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
PERE PUBILL I LINARES ; REGIDOR  (ERC)
ROGER PÉREZ ÁLVAREZ ; REGIDOR (ERC)
JAIME  FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ALEJANDRO DOMÉNECH MARTÍN ; REGIDOR (PP)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (RECUPEREM BARBERÀ)
YOLANDA GONZÁLEZ DELGADO ; REGIDORA (RECUPEREM BARBERÀ)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
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ABSENTS: Cap

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

2.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL
2.01.- EXP.: SSEE/2017/07. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 

2018.

3.- DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ
3.01.- EXP.: IPDI2017/033. DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST A DATA 30.09.2017.

4.- DONAR COMPTE PERÍODE MIG PAGAMENT
4.01.- EXP.: IPDI2017/034. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE 

PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TERCER TRIMESTRE ANY 2017.

5.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT
5.01.- EXP.: IPDI2017/035. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE 

MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2017.

6.- DONAR COMPTE COST EFECTIU SERVEIS
6.01.- EXP.: IPDI2017/037. DONAR COMPTE AL PLE DEL COST EFECTIU DELS 

SERVEIS DE L'EXERCICI 2016.

DRETS CIVILS I CIUTADANIA

7.- APROVACIÓ BASES
7.01.- EXP.: ADCC-U043-N524170017. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES 

DE CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS I INFRAESTRUCTURALS A LES 
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNAT I ASSOCIACIONS DE 
FAMÍLIES D'ALUMNAT DELS CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB 
FONS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

7.02.- EXP.: ADCC-U042-N524170021. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES QUE 
REGULEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A 
L'ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PER 
ENTITATS ESPORTIVES DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

7.03.- EXP.: ADCC-U130-N524170020. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DE CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS I 
INFRAESTRUCTURALS A ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE QUE 
PROMOGUIN ACTIVITATS EN EL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
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8.- APROVACIÓ MANIFEST
8.01.- EXP.: ADCC-U043-SPGE170051. APROVACIÓ DE MESURES MUNICIPALS 

CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES AMB MOTIU DE LA 
COMMEMORACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2017.

SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ

9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ
9.01.- EXP.: N522170002. PRESA DE CONSIDERACIÓ DE LA MEMÒRIA 

JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFORIA.

SECRETARIA GENERAL

10.- DONAR COMPTE
10.01.- EXP.: 2017N016U0240016. DONAR COMPTE INTEGRACIÓ REGIDORA EN 

GRUP MUNICIPAL.

11.- DONAR COMPTE DECRET
11.01.- EXP.: 2017N016U0240017. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 3296, DE 7 

DE NOVEMBRE DE 2017, DE DELEGACIONS EN TINENTS/ES D'ALCALDIA I 
REGIDORS/ES.

11.02.- EXP.: 2017N016U0240018. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 3328, DE 10 
DE NOVEMBRE DE 2017, DE DECLARACIÓ DE DEDICACIÓ PARCIAL.

12.- PROPOSTA TRASLLAT
12.01.- EXP.: 2017N018000010. PROPOSTA DE TRASLLAT DEL DIA DE 

CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE 
DESEMBRE 2017.

13.- CESSAMENT I DESIGNACIÓ
13.01.- EPX.: 2017N016U0240015. CESSAMENT I NOVA DESIGNACIÓ DE 

REPRESENTANT EN D'ALTRES ÒRGANS I ENTITATS.

14.- SORTEIG MEMBRES
14.01.- EXP.: ELEG170001. DONAR COMPTE I RATIFICAR DECRET NÚM. 

2017LLDC003451 AIXÍ COM RESULTAT SORTEIG REALITZAT PER A LA 
DESIGNACIÓ DE LES PERSONES QUE CONFORMARAN LES MESES 
ELECTORALS PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 
21 DE DESEMBRE DE 2017.

15.- MOCIONS
15.01.- EXP.: 2017N060U0240026. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PSC DAVANT L'ACTE DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE  PRESÓ 
INCONDICIONAL PER L'EX-VICEPRESIDENT DEL GOVERN I SET 
EX-CONSELLERS.
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GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ

16.- DONAR COMPTE AL PLE 
16.01.- EXP.: 2017N0170010. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS 

D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

17.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

18.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2017N018000009. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 25 d'octubre de 2017, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 APROVACIÓ CALENDARI FISCAL

2.1 EXP.: SSEE/2017/07. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A 
L'ANY 2018.

ANTECEDENTS DE FET

Amb la finalitat de dur a terme la recaptació dels tributs de caràcter local, l’Ajuntament ha 
d’establir el calendari fiscal per a l’exercici 2018 que fixa els períodes per a l’ingrés dels 
tributs de cobrament periòdic i, els seus terminis de cobrament.  

FONAMENTS DE DRET

1. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
2. El Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general 
de recaptació.
3. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
4. L’article 175 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les Corporacions locals.

ACORDS:

PRIMER . Aprovar el calendari fiscal, que fixa els períodes per a l’ingrés dels padrons fiscals 
de l’any 2018 de la forma com segueix: 
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A) PERÍODE VOLUNTARI

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)  
1a. fracció  de la quota anual: del 2 de maig al 5 de juliol
2a. fracció  de la quota anual: del 2 de maig al 3 d'octubre 
3a. fracció  de la quota anual: del 2 de maig al 5 de novembre
4a. fracció de la quota anual: del 2 de maig al 3 de desembre  

Impost sobre béns immobles rústics (IBI)

Del 3 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
De l'1 de març al 4 de maig

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Del 17 de setembre al 19 de novembre

Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)
Del 3 de setembre al  5 de novembre

Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)
Del 3 de juliol al 5 de setembre

Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)
Del 3 de setembre al 5 de novembre

Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
(ESCOMBRARIES)

      Pagament bimestral

      Taxa de Clavegueram  
      Pagament bimestral

Notes:
- Optativament, per a l’IBI en el primer termini de cobrament podrà ésser abonada la totalitat 
de la quota anual.

B) PERÍODE EXECUTIU

Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’iniciarà 
el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs que 
corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment. 

SEGON: Donar publicitat al present acord, mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 9 (4 JUNTSXB, 5 PCPB)   
Vots en contra: 6 (PSC)
Abstencions: 6 (2 RECUPEREM, 2 PP, 2 ERC)

_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:

Sr. Ferreté: Bona tarda, sra. alcaldessa, companys regidors, públic i els que escolteu per la 
ràdio.
El punt que presentem per l’aprovació del Ple és el punt 2.1, és el calendari fiscal per l’any 
2018, que si m’ho permeteu passaré a llegir els acords.

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 2.1 de la preacta)

Si teniu alguna pregunta?

Sr. Garcés: Bona tarda, bona nit. Per davant la nostra intenció de vot, serà de vot en contra a 
la proposta d’aquest calendari fiscal. El motiu fonamentalment són varis que n’hi ha a 
esmentar. En primer lloc perquè no ha hagut cap proposta per consensuar, és a dir, es va posar 
aquesta proposta ja directament a la Comissió Informativa i, fins i tot, va haver-hi una mica 
de debat, sobretot centrats en la idoneïtat i no idoneïtat de mantenir els quatre terminis, les 
quatre fraccions per al pagament de l’IBI que comporta que el 75% s’ha de fer en l’últim 
trimestre de l’any, que creiem, i de fet així ho estan comentant ciutadans que està comportant 
uns problemes de pagament en aquests ciutadans que el mes d’octubre no hi ha cap problema 
però que en el mes de novembre i desembre sí que s’estan trobant dificultats al trobar-se tant 
junts aquests pagaments i que entenem que s’hauria d’haver ja començat a fer la valoració del 
que comportava aquest canvi de 3 a 4 pagaments. 
No per l’increment que podem estar d’acord amb el número de fraccions, fins i tot, creiem 
hauríem d’anar amb més fraccions al llarg de l’any, sinó per l’acumulació en un període tant 
curt de temps. 
A més a més, hem de tenir en compte que a alguns municipis ja estan fins i tot proposant 
mesures de poder abonar abans que estigui aprovat pel padró, aquells ciutadans que vulguin 
anar avançant imports amb possibilitat de regularitzar els rebuts que quedessin pendents la 
diferencia per avançat. Amb lo qual jo crec que això facilitaria que a pesar de no haver-se 
aprovat el padró el segon semestre poder fer pagaments a comptes al febrer, al març o l’abril i 
en alguns casos amb bonificació al total i al 100% i això ja està funcionant en municipis de la 
nostra província. Moltes gràcies.

Sr. Ferreté: En quant a que no heu participat..., tens raó, no heu participat. 
Ho sento, va ser una decisió gairebé unilateral, perquè encara no tenim el resultat ni tots els 
comentaris sobre la forma de pagament en quatre terminis del que és l’IBI, i vam pensar que 
prorrogar una altra vegada aquesta forma de pagament podria donar-nos més experiència i, 
vaja em pensava que era la millor solució.
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En quant a la participació..., seguiré convocant-vos perquè vingueu a col·laborar amb les 
decisions que hem de prendre. Gràcies.

_____________________

3 DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ

3.1 EXP.: IPDI2017/033. DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A DATA 30.09.2017.

D'acord amb la Base 17 de les Bases d'execució del Pressupost vigent, es dóna compte al Ple 
municipal dels estats, a data 30 de setembre de 2017, següents i que es publicaran a la Seu 
electrònica municipal:

1. Estat d’execució del Pressupost de Despeses (Euros):

CAPÍTOL Prev. definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments Pendent d'execució

 I. Despeses de personal 13.016.502,13 8.143.184,80 8.142.470,51 4.873.317,33

II. Despeses en béns corrents i 
serveis

17.185.890,06 8.771.589,74 8.361.558,19 8.414.300,32

III. Despeses financeres 414.000,00 192.334,64 191.572,20 221.665,36

IV. Transferències corrents 3.986.774,44 2.274.791,94 1.939.324,38 1.711.982,50

V. Fons de contingència 424.653,37 0,00 0,00 424.653,37

 VI. Inversions 4.864.569,13 635.024,89 555.660,86 4.229.544,24

VII. Transferències capital 1.241.368,28 500,00 500,00 1.240.868,28

VIII. Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. Passius financers 2.984.808,22 2.246.597,35 2.164.381,81 738.210,87

 TOTAL 44.118.565,63 22.264.023,36 21.355.467,95 21.854.542,27
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2. Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos (Euros):

CAPÍTOL Prev. definitiva
Drets reconeguts

 nets
Recaptació Pendent d'execució

 I. Impostos directes 18.935.619,61 19.082.494,21 6.822.027,48 -146.874,60

II. Impostos indirectes 800.000,00 925.772,93 476.615,83 -125.772,93

III. Taxes i altres ingressos 8.349.341,17 7.569.478,35 5.025.760,49 779.862,82

IV. Transferències corrents 10.867.928,04 8.581.940,43 8.566.192,57 2.285.987,61

V. Ingressos patrimonials 391.968,25 340.731,64 290.295,43 51.236,61

VI. Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Transferències de capital 1.287.182,12 208.492,45 208.492,45 1.078.689,67

VIII. Actius financers 3.486.526,44 0,00 0,00 3.486.526,44

IX. Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTAL 44.118.565,63 36.708.910,01 21.389.384,25 7.409.655,62

3. Operacions no pressupostàries (Euros):

 Saldo inicial Abonaments Càrrecs Saldo final

 Deutors 148.233,31 95.293,77 72.644,12 114.424,13

Creditors 1.964.881,01 9.941.244,38 5.571.964,55 6.334.160,84

Cobraments pendents aplicació 237.593,20 35.239,10 183.988,28 88.844,02

Pagaments pendents aplic. 23.072,62 82.659,19 70.844,77 11.258,20

Valors rebuts 3.851.082,81 177.697,54 71.491,93 3.957.288,42

Valors lliurats 94.904,05 0,00 0,00 94.904,05

Iva repercutit 0,00 21.657,70 21.657,70 0,00

Iva suportat 0,00 4.350,92 4.350,92 0,00

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
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INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:

Sr. Ferreté: Bon vespre de nou, tornarem a ser una mica feixucs perquè aquí sí que hi ha 
xifres i no vull que hem diguin que no dic totes les xifres.

(Efectua una lectura del dictamen, la qual no es transcriu per constar en el punt 3.1 de 
la preacta)

I això seria. Si teniu algun comentari a fer?

Sr. Garcés: Bona nit de nou. Encara que sigui un donar compte, jo, a més a més, de les xifres 
que s’han parlat a 30 de setembre, agrair que avui s’hagi facilitat l’estat d’execució a 29 de 
novembre. Jo faré més referència a la foto d’avui. Relatiu a què..., no donaré aquestes xifres 
en aquest moment, una és la previsió definitiva al final amb tots els canvis de les 
modificacions de crèdit que s’han produït amb posterioritat al 30 de setembre doncs comporta 
una previsió definitiva de gairebé 52 milions d’euros i pendent d’execució a 29 de novembre, 
d’avui mateix de 26 milions d’euros. O sigui a falta de 32 dies per al tancament de l’exercici 
estaríem a una execució del 50% del pressupost. Davant d’això ara sí que m’agradaria que 
lògicament que aquelles partides que tots hem fet l’esforç que es dotessin per atenció a la 
ciutadania, serveis socials, cultura, esports..., tots aquests elements s'haguessin pogut 
executar. 
Jo entenc que hi ha algunes partides que es difícil, fins i tot i hi haurà una que jo demanaré 
que no s’executi, per això seria aquest preàmbul, això és una partida que es va aprovar 
precisament en el Ple anterior, que era la de la previsió de reduir l’endeutament. Jo crec que 
aquesta partida, com a molt s’hauria parlat fins a quin import s’hauria de fer però no fer-ho 
pel total. Com ja vas avançar, he pogut buscar en la documentació de l’expedient, hi ha 
alguns que clarament parla d’un tipus d’interès del 0%. Jo parlo per exemple del crèdit 
número 18, parlo de nom d’entitats financeres, que clarament amb la seva carta del dia 1 de 
setembre diu «Durante el periodo de 6 meses contando a partir del 30 de julio de 2017 el tipo 
de interés aplicable será del 0% nominal anual». És a dir, que n’hi ha clarament alguns crèdits 
que no tenen sentit que els reduïm i, a més a més, quan no des de Barberà, hauria de ser una 
reivindicació permanent que ja s’està fent a través de la Federació de Municipis i Províncies 
de l’Estat espanyol d’aquest càstig que estan sofrint els ajuntaments que han complert 
perfectament amb les seves obligacions, que tenen les comptes sanejades puguin elevar i no 
estar subjectes a la regla de despesa que s’està lligant a tots i no poder fer més coses per als 
nostres ciutadans.
Parlo tot això perquè jo crec que és molt important que reclamem la flexibilització i la 
dedicació d’aquesta regla de la despesa, sobretot en aquell Ajuntament que han fet bé els 
deures i han fet bé els deures des de fa temps, que continuen fent-los i que des d’aquest sentit 
jo crec no haurien de reduir aquestes possibilitats de disposar de diners per fer coses. 
A més a més, també he vist coses importants des del punt de vista de l’estat d’execució 
d’ingressos, s’ha parlat que a 30 de setembre en el cas dels impostos indirectes, com és el cas 
de l’ICIO, estava en 926.000 euros, doncs resulta que a 29 de novembre en mesos hem 
doblat, hem ingressat per ICIO el mateix en dos mesos que en nou mesos anteriors. Abans, 
parlàvem d’AISA del tema de reactivació econòmica..., bueno, ha d’haver alguna operació 
important que suposo que ja es podrà dir fora del ple perquè s’ha pogut tenir aquest increment 
tant important del ICIO, que ja ho comentareu, però jo crec que aquest Ajuntament continua 
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generant recursos i és una llàstima que per al tema de la regla de despesa estem lligats per 
poder tirar endavant més temes. 
Per això demano que sobretot en aquests casos que els interessos no gravin aquest préstec, 
que no correm en tornar-los, que jo crec que hi ha coses més importants i parlem quines sí i 
quines no i arribar a un acord.
I l’elaboració del pressupost del 2018 doncs seria interessant doncs això, aquests oferiments 
que ens feu de participar, de col·laborar, de veure..., doncs parlar el més abans possible i no al 
final de pressa i corrents perquè tenim limitacions de temps i no podem dedicar-nos tot el que 
ens agradaria i per poder fer-ho en marc ja, doncs disposar de la informació l’abans possible. 
Moltes gràcies.

Sr. Ferreté: Res més, tenim en compte els teus comentaris. Analitzarem el tema del que són 
l’amortització dels préstecs, però ja et dic que òbviament sí tenim unes despeses..., un 
pendent d’execució de 26 milions, entenc que hi haurà un excedent també. Per tant, el que no 
voldria jo és anar reclamant impostos als ciutadans de Barberà per acumular-los en comptes 
bancaris o..., m’explico? No sé si arribo o no arribo.

Sr. Garcés: No hem parlat d’impostos per res.

Sr. Ferreté: Els ingressos que tenim són bàsicament per impostos i per taxes. Per tant, i 
després en quant a l’oferiment ja saps que la meva porta sempre està oberta. A més, ja he dit a 
qualsevol hora, qualsevol dia que vulgueu parlar estic disposat. Jo per parlar..., aquí sí que no 
se’m cauen els anells, amb tots, eh? Gràcies.

Sra. Fuster: Molt bé, feu aquestes trobades que segur que seran profitoses pel conjunt de la 
ciutadania que per això estem tots i totes aquí.

_____________________

4 DONAR COMPTE PERÍODE MIG PAGAMENT

4.1 EXP.: IPDI2017/034. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TERCER TRIMESTRE ANY 
2017.

Atès que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) introdueix el concepte de període mig de pagament, com a expressió del temps de 
pagament o retard en el pagament del deute comercial del sector públic.

Atès que aquest càlcul s'ha de fer d'acord amb una metodologia comú regulada pel Reial 
Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període 
mitjà de pagament  a proveïdors.

Atès que el Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 
de la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el nostre cas, únicament inclou 
l'Ajuntament de Barberà.
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Atès que per al càlcul del període mig de pagament a proveïdors únicament es tindran en 
compte les factures expedides des de l'u de gener de 2014 i l'inici del còmput de terminis és el 
de l'entrada de la factura al registre d'entrada.

Atès que no s'inclouen en el càlcul les obligacions de pagament contretes entre entitats que 
tinguin la consideració d'Administracions Públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional i 
les obligacions pagades amb càrrec al fons de finançament dels Pagaments a Proveïdors. Així 
mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagin sigut objecte de retenció com a 
conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Atès que els ajuntaments, estan obligats a publicar al seu portal web, en el seu deure de 
transparència, i remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en compliment a 
l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, amb una periodicitat trimestral, la informació següent 
sobre el període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:

a) Període mig de pagament global a proveïdors i la seva sèrie històrica 
b) Període mig de pagament de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat i la seva sèrie històrica.

Per tot l'esmentat anteriorment, es dóna compte al Ple del període mig de pagament a 
proveïdors del tercer trimestre de 2017, comunicat al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i que es publicarà a la Seu electrònica municipal:

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL
2017

Tercer trimestre 25,14

DETALL PMP GLOBAL TERCER TRIMESTRE 2017 (en dies)

Codi Entitat Entitat
Rati d'operacions 

pagades

Rati d'operacions 
pendents de 
pagament

Període mig de 
pagament trimestral

09-08-252-AA-000 Barberà del Vallès 14,47 46,44 25,14

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:

Sr. Ferreté: Aquesta vegada seré més breu, però també llegiré xifres i la xifra és el tercer 
trimestre el període mitjà de pagament global és de 25,14 dies. I ja està. Si teniu alguna 
pregunta?

(No es va produir cap intervenció més)
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_____________________

5 DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT

5.1 EXP.: IPDI2017/035. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE 
MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2017.

Atès que a l'article quart de la Llei 15/10, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, es va determinar l'obligatorietat de les corporacions locals d'elaborar y 
remetre un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l'entitat.

Atès que als efectes regulats en aquesta Llei es considera com a administració als ens, 
organismes i entitats que formem part del sector públic, d'acord amb la Llei Contractes del 
Sector Públic.

Atès que la Llei 3/2004, de 29 de desembre, estableix en el seu article 3.1 que és d'aplicació 
per a tots els pagament efectuats en contraprestació en les operacions comercials realitzades 
entre empreses, o entre empreses i administració, quedant fora de l'àmbit, les operacions que 
no estan basades en una relació comercial.

Atès que l'informe ha de contenir la següent informació:

a) Pagaments realitzats en el trimestre.
b) Interessos de demora pagats al trimestre.
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
d) Detall del període mig de pagament global a proveïdors i del període de pagament mensual 
i acumulat a proveïdors.

Atesa l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre que estableix les obligacions de subministrament 
d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

Per tot l'esmentat anteriorment, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals de morositat 
de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, de les empreses SABEMSA i AISA, comunicats al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques dintre del tercer trimestre de l'exercici 2017 
i que es publicarà a la Seu electrònica municipal.
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Pagaments realitzats en el període

Pagaments dins el 
període legal de 
pagament

Pagaments fora 
del període
legal de 
pagament

Entitat
 
 

Tipus de
Comptabilitat
 
 

Període mig
de pagament 
(PMP) (dies)
 

Número de 
Pagaments

Import 
Total

Número
de 
Pagaments

Import 
Total

Barberà del Vallès Limitativa 44,50 1.722 2.330.544,44243
719.097,5
9

Actividades Integradas
 (AISA) Empresarial 18,00 155 44.079,00 5 3.129,00

Sabemsa Empresarial 29,00 381 675.214,61 2 4.130,32

Interessos de demora
pagats en el període

Número de Pagaments Import Total Interessos

0 0

0 0

0 0

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del període 

Dintre del període legal de 
pagament al final del període

Fora del període legal de pagament
al final del període 

Període Mig
Pagament 
Pendent 
(PMPP) (dies)
 

Número 
d'Operacions Import Total

Número
 d'Operacions Import Total

38,01 506 1.293.417,01 52 165.903,44

29,00 46 11.302,00 0 0

23,00 137 371.229,49 8 1.524,29

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:

Sr. Ferreté: Seguim donant xifres.
Anem a veure, el que és l’informe de morositat pel tercer trimestre de l’exercici 2017 sabeu 
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que s’ha de donar els valors per les tres entitats. Una que és la limitativa que és el propi 
Ajuntament de Barberà del Vallès i dues empresarials que corresponen a AISA i a 
SABEMSA. 
Podem dir que els pagaments realitzats en el període dintre del període legal de pagaments 
per al que és Barberà del Vallès són 1.722 pagaments amb un import total de 2.330.544,44 
euros. El número de pagaments fora del període legal de pagaments són 243 per un import 
total de 719.097,59 euros. 
En quant el que respecta a AISA hi ha 155 pagaments dintre el període legal de pagament 
amb un import total de 44.079 euros i 5 pagaments fora del període legal de pagament per un 
import total de 3.129 euros.
SABEMSA, pel contrari són 381 pagaments dins del període legal de pagament per un import 
total de 675.214,61 euros i 2 pagaments fora del període legal de pagament de 4.130,32 euros.
Ja està.

_____________________

6 DONAR COMPTE COST EFECTIU SERVEIS

6.1 EXP.: IPDI2017/037. DONAR COMPTE AL PLE DEL COST EFECTIU 
DELS SERVEIS DE L'EXERCICI 2016.

L'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de 
novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades de la 
liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels comptes anuals aprovats de les entitats 
vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediatament anterior.

Aquest article també disposa que per Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques es desenvoluparan aquests criteris de càlcul i que totes les entitats locals 
comunicaran els costos efectius de cada un dels serveis al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques per a la seva publicació.

Com a conseqüència d'aquesta disposició, es va aprovar l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de 
novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats 
per les entitats locals, i que possibilita el compliment de l'article 15 de l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, que  estableix que s'ha de remetre al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 de novembre la informació relativa a: 

a) Serveis de prestació obligatòria mencionats als articles 26.1 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril. 

b) Serveis derivats de les competències citades als articles 7, 25.2 i 27 de la mateixa Llei. 

En aquest sentit, la Intervenció municipal ha remès, dins del termini establert, la informació 
relativa del cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament, així com de l'empresa 
municipal SABEMSA. 
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Per tot l'esmentat anteriorment, a efectes de transparència, es DÓNA COMPTE al Ple del 
COST EFECTIU DELS SERVEIS DE L'EXERCICI 2016 de l'Ajuntament i de l'empresa 
municipal SABEMSA (adjunt), comunicat al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a través de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales, i que es publicarà a la Seu electrònica municipal.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:

Sr. Ferreté: Aquí no llegiré totes les dades, però sí que si no recordo malament també us he 
passat tota... ho teniu a l’expedient, però, a més a més, us ho hem passat per correu, no sé si 
heu tingut temps de mirar-ho.
El Ministeri d’Hisenda com cada any ens va demanar el cost efectiu dels serveis de l’exercici 
2016, és una informació bastant feixuga de constituir o de confeccionar perquè has d’anar 
analitzant, per exemple, el que és enllumenat o el que és cementiri, les despeses de cementiri, 
neteja, etc., i anar-les classificant per partides com el que són despeses de personal, despeses 
de béns corrents, etc., i òbviament, això és una feina molt feixuga.
Llavors ens obliga a presentar aquestes dades, tant pel que és l’Ajuntament com pel que són 
les empreses municipals que contribueixen amb aquest servei. Per tant, hem fet tant el de 
l’Ajuntament com el de SABEMSA. Si heu tingut temps de mirar-ho i teniu alguna pregunta? 
Endavant.

Sr. Pubill: Bona tarda. Nosaltres després d’haver rebut el correu del Manel, se’ns ha explicat 
bastant..., diguéssim ja part de la resposta a la pregunta que faré, però sí que ens agradaria  
doncs que ens expliqués una mica..., perquè no acabem de veure clar que hi hagi alguna de la 
gestió que es considera directa i d’altra indirecta i en aquest cas el tema de la recollida dels 
residus i entenem també que, com ens deia en el correu, s’ha demanat al Ministeri també que 
es posicioni doncs per saber de quin tipus de gestió parlem. Gràcies.

Sr. Ferreté: Té raó senyor Pubill, hi ha una discrepància en quant a tipus de gestor, a la 
classificació de tipus de gestió, el que no crec que no afecta és a la distribució de les despeses.
I en quant a això si és un error ho corregirem per les properes perquè això ja està declarat al 
Ministeri i suposo que ho podeu trobar en el portal de transparència.
De totes formes, com molt bé has dit s’han fet consultes per veure com declarar-ho. En quant 
tinguem la resposta també us ho faré arribar.

Sr. Garcés: Llegiré el mateix que vaig dir en aquest punt l’any passat. També molt breu.
Entenc que des del punt de vista legal normatiu s’està complint el que la llei fa, però ja l’any 
ha passat i ens referim a l’anterior o sigui dos anys ja. Quan això es va aprovar també vaig 
apuntar que seria molt interessant conèixer també el que seria el cost unitari d’aquests serveis 
en funció del nombre d’usuaris, això continuem sense fer-ho, ho reclamo per tercer any. Jo 
crec que és un tema important, no conèixer només el cost efectiu per serveis, sinó també per 
usuari. Independentment de que no sigui necessari legalment, però és per millorar la gestió 
d’aquest Consistori. Gràcies.

_____________________
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7 APROVACIÓ BASES

7.1 EXP.: ADCC-U043-N524170017. APROVACIÓ DE LES BASES 
REGULADORES DE CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS I 
INFRAESTRUCTURALS A LES ASSOCIACIONS DE MARES I PAR ES 
D'ALUMNAT I ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D'ALUMNAT DELS  
CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS DEL 
MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

1. Atès el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2016-2018, 
aprovat pel Ple de data de 27 d'abril de 2016 estableix en el seu punt 4.2.10: "Afavorir 
l'organització d'activitats educatives en el lleure, la seva qualitat educativa i la seva adequació 
a la normativa vigent", "Afavorir l'accès igualitari a les activitats extraescolars i de lleure" i " 
Promoure l'ús per part de l'alumnat, professorat, famílies i estudiants i població en general de 
la ciutat, de les biblioteques escolars més enllà de l'horari lectiu".

2. Atesa la manca d'una ordenança reguladora general de subvencions aprovada en el marc de 
les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

3. Atesa la necessitat d’establir una norma reguladora que concreti els processos per a la 
concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a les associacions de mares i pares d’alumnat i 
associacions de famílies d'alumnat dels centres educatius sufragats amb fons públics, per 
afavorir la realització dels seus programes d’activitats als centres educatius de la nostra ciutat, 
en els àmbits següents:

· Activitats extraescolars organitzades per les AMPA/AFA adreçades a l’alumnat, 
prèviament previstes en el Programació Anual del Centre i aprovades pel Consell Escolar.

· Activitat de biblioteca oberta als centres educatius organitzades per les AMPA/ AFA 
adreçades a l’alumnat i prèviament prevista en el Programació Anual del Centre i 
aprovada pel Consell Escolar.

· Activitat de casal de vacances d’estiu organitzat per les AMPA/AFA dels centres 
educatius de primària durant el mes de juny i juliol que no tinguin carácter familiar, es 
desenvolupin amb una finalitat educativa, s’organitzin de manera general de dilluns a 
divendres i en la qual els i les participants no hi facin nit.

4. Atès el Programa Municipal d'Educació, aprovat per la Junta de Govern Local de data 13 
de setembre de 2017, que en el seu apartat 2.4.1. Suport a l'educació en el lleure relatiu als 
ajuts econòmics i infraestructurals a les AMPA/AFA  per a activitats extraescolars, 
biblioteca oberta i casal de vacances d'estiu, estableix que l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès elaborarà unes bases per a la concessió d'ajuts i establirà convenis amb les 
associacions de mares i pares d'alumnat i les associacions de famílies d'alumnat dels centres 
educatius del municipi que promoguin activitats, projectes o programes en els àmbits de les 
activitats extraescolars, de biblioteca oberta i de casal d’estiu.

Disposicions legals aplicables:
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- Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, publicada en el BOE núm.: 276 
de 18 novembre.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol.

- Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2016-2018 aprovat pel 
Ple de data de 27 d'abril de 2016.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens Locals.

- Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

- Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions.

- Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

- Llei 4/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del  Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques.

- Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

- Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament del Registre 
d'associacions.

- Decret 202/1987, de 19 de maig d'Associacions de pares d'alumnes.

- Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals 
participen menors de 18 anys.

- Decret 333/2002, de 19 de novembre, de modificació d'altres decrets en matèria 
d'obligatorietat de contractació de determinades cobertures d'assegurances.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, del Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

En funció dels antecedents i el marc legal de referència exposat, i atesa la importància de 
l'aprovació d'unes Bases que regulin els processos de concessió d’ajuts econòmics i 
infraestructurals a les associacions de mares i pares d’alumnat i associacions de famílies 
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d'alumnat dels centres educatius sufragats amb fons públics, es proposa l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER.-  Aprovar les bases reguladores adjuntes que, en règim de concurrència 
competitiva, estableixen l'objecte i finalitats, marc normatiu, sol·licitants, requisits i criteris 
de concessió, procediment i valoració de sol·licituds, i forma de justificació i pagament dels 
ajuts per a la realització dels programes d’activitats de les associacions de mares i pares 
d’alumnat i associacions de famílies d'alumnat als centres educatius del municipi de Barberà 
del Vallès.

SEGON.- Publicar un extracte de les bases reguladores al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, comunicar aquesta publicació a la Base Nacional de Datos de Subvenciones per a 
la realització dels tràmits establerts legalment i procedir a la publicació íntegra de les bases en 
el tauler d'anuncis municipal, el portal de transparència i altres mitjans telemàtics.

TERCER.- Facultar indistintament l'alcaldessa, Sra. Sílvia Fuster Alay i el Regidor delegat 
en matèria d'Educació i formació continuada, el Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas, per a la 
signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l'execució de l'acord aprovat.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:

Sr. Grimaldo: Bona tarda a tothom. Avui es tracta d’aprovar les bases per poder donar els 
ajuts que puguin fer les escoles de primària, les activitats extraescolars, la biblioteca oberta i 
el casal de vacances d’estiu. Suposo que teniu tots el nou document perquè a la preacta hi 
havia un error. Llavors si cal, passo a llegir els acords.

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 7.1 de la preacta)

_____________________

7.2 EXP.: ADCC-U042-N524170021. APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES 
QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS 
INDIVIDUALS PER A L'ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ESPORT IVES 
ORGANITZADES PER ENTITATS ESPORTIVES DE BARBERÀ DEL  
VALLÈS.

El Reial Decret legislatiu 781/1986 pel que s'aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local,  el Decret  Legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local, determinen i 
clarifiquen les  competències de l'Administració  Local.  En aquest sentit, l'article 8 de la Llei 
27/2013 estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències pròpies pot promoure activitats i prestar serveis públics en l'avaluació e 
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informació  de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en risc 
d'exclusió social,  i la promoció de l'esport i les instal·lacions esportives. 

La Llei 38/2003 de 17 de novembre, Llei General de Subvencions i el Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, regulen les formes i els  procediments 
pels quals l'Administració Local pot atorgar  subvencions, amb l'objecte de donar resposta, 
amb mesures de caràcter financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats 
públiques o privades. 

En la ciutat de Barberà del Vallès, diferents entitats esportives, sense finalitat de lucre, porten 
a terme durant el curs escolar¡ -sota la denominació d'Escoles Esportives- activitats de 
caràcter educatiu i de pràctica esportiva per a infants i joves. L'assistència a aquestes 
activitats, en funció de les seves característiques, comporta a les famílies el pagament,  a les 
entitats esportives organitzadores, d'unes despeses que,  malgrat es situen sota el cost real de 
l'activitat, poden suposar, per algunes d'elles,  un element limitador del seu lliure accés.

Aquesta limitació, podria comportar un risc d'exclusió social i de segregació en l'accés a la 
promoció de l'activitat física i l'esport,  elements clau en la inclusió educativa i social dels 
infants i joves del municipi. 

La concessió de subvencions a les famílies amb menys recursos, quan aquestes es realitzen en 
forma de col·laboració i coresponsabilitat amb les entitats esportives,  ha demostrat, en els 
darrers anys, ser un recurs adequat per afavorir els processos d'inclusió.  La seva 
implementació,  fa  necessari establir uns criteris i normes bàsiques que regulin els processos 
de concessió.

En funció dels fonaments de dret i els antecedents exposats, entenent que l'esport  és una eina 
d'intervenció  social que  contribueix a crear valors positius i afavoreix el desenvolupament 
físic, moral, educatiu i social,   amb l'objectiu d'assegurar que la manca de recursos 
econòmics no sigui un obstacle per a la pràctica esportiva es proposa al Ple Municipal 
l'adopció del següent  

ACORD: 

1. Aprovar les bases específiques, adjuntes en l'expedient, de concessió d'ajuts econòmics 
individuals per a l'assistència a activitats esportives organitzades per entitats esportives de 
Barberà del Vallès entre setembre de 2017 i juny de 2018,  en les quals es defineix el seu 
objecte, l'import de la convocatòria, la quantia individualitzada de l'ajut, les persones 
beneficiàries, la forma i termini de presentació de sol·licituds, el procediment de la concessió, 
els criteris de puntuació i import dels ajuts, les obligacions de les persones beneficiàries, la 
forma i termini de justificació, el pagament de l'ajut i les entitats col·laboradores. 

2. Iniciar expedient per a la convocatòria dels ajuts, que serà aprovada per la Junta de Govern 
Local, a càrrec del pressupost de l'exercici del 2018. 

3. Impulsar la corresponent publicitat de la seva aprovació al Tauler d'Anuncis Municipal  i 
publicar un extracte  amb les seves característiques, remetent la seva consulta íntegra en la 
plana web municipal i el Portal Municipal de Transparència. 
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4. Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Sílvia Fuster Alay  i al Sr. Francisco Blanco 
Romero, regidor amb competència específica de gestió en matèria d’Esports per a la signatura 
de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució de l'acord  aprovat.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:

Sr. Ferreté:  Bona tarda, passaré a llegir els acords. Si teniu preguntes després...

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 7.2 de la preacta) 

Sr. Pérez: Bona tarda a tothom. Primer de tot anunciar el nostre vot favorable i que esperem 
doncs que aquest augment en la franja d’edat vingui també compensat amb un augment de la 
partida corresponent que sigui realista i ajustat a la demanda de la subvenció i que cap infant 
ni cap jove doncs quedi exclòs per manca de diners en la partida.
Per una altra banda també volem fer un petit incís i observant en els punts anteriors el 
seguiment que fèiem del pressupost i tot fa preveure que acabarem l’any amb superàvit i 
veient els diners de les inversions que tampoc s’acaben d’aplicar mai al 100%, doncs que es 
valori seriosament la creació també d’una borsa d’ajuts als infants que realitzin activitats 
esportives en qualsevol tipus de discapacitat i que requereixen d’un monitor concret que 
l’acompanyi. Sabem que això comporta una despesa molt important per a les famílies i que 
moltes vegades els hi fa fer marxa enrere quan el seu fill o filla vol participar en aquest tipus 
d’activitats i per aquest motiu no tenen garantida la igualtat de condicions. Únicament era fer 
aquest suggeriment. Gràcies.

Sr. Blanco: Bona tarda. En principio la partida presupuestaria tanto para las ayudas 
individuales como tú has comentado será dotada de más cantidad de dinero del comparado 
con el año pasado. De hecho el año pasado la partida era de 180 euros por chico, chica, este 
año se ha dotado con 210, es decir, hemos doblado casi la partida. De hecho este año con las 
bases estas hasta este año pasado las ayudas eran a los 12 años y este año lo hemos dotado 
hasta los 16 años.
Referente a la bolsa que comentas para chavales con movilidad reducida y tal, ya tenemos esa 
dotación. Todos los chavales que necesiten un monitor o una persona específica para hacer 
alguna actividad desde la regidoria de Esports se está dotando esa partida.

_____________________

7.3 EXP.: ADCC-U130-N524170020. APROVACIÓ DE LES BASES 
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE CONCESSIÓ D'AJUTS 
ECONÒMICS I INFRAESTRUCTURALS A ENTITATS SENSE 
FINALITAT DE LUCRE QUE PROMOGUIN ACTIVITATS EN EL 
MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

El Reial Decret legislatiu 781/1986, pel que s'aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local,  el Decret  Legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
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s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de la Administració Local, determinen i 
clarifiquen les  competències de l'Administració  Local.  

En aquest sentit, l'article 8 de la Llei 27/2013  modifica l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, establint que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències pròpies pot promoure activitats i prestar serveis públics en els àmbits de 
l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social, la protecció de la salubritat pública, la promoció de l’esport i 
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure, la  promoció de la cultura i 
equipaments culturals. 

De igual manera, l'article 10 modifica l'article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, establint que 
l’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seves competències respectives, poden 
delegar en els municipis, entre d'altres la prestació dels serveis socials, la promoció de la 
igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona.

L'article 240 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els ens locals 
poden atorgar  subvencions de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats 
públiques  o privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les 
competències locals.

L'article 23 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis  de 
les Corporacions locals,   estableix que les Corporacions locals podran concedir subvencions 
a entitats, organismes o particulars que puguin prestar serveis o activitats que  complementin 
o supleixin els  atribuïts a la competència local. 

El reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, en el seu 
article  232 estableix que, en la mesura en que ho permetin els recursos pressupostats, 
l'Ajuntament  podrà subvencionar econòmicament a les associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns, tant per tot allò que es refereix a les seves despeses 
generals, com tot allò que es refereix a les activitats que realitzen.    

El capítol 1 del títol 3 del Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, regula els procediments de  subvenció que tenen 
per  objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes 
autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat 
d’utilitat o interès social.

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, regula entre d'altres qüestions, les obligacions d'acreditació 
dels perceptors de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos de les entitats locals. 
L'article 15 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, regula la transparència  en l’activitat subvencional.

L'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, 
estableix, entre d'altres qüestions que, les bases reguladores de subvencions, beques i 
qualsevol altre tipus d’ajut públic que convoquin les administracions públiques de Catalunya 
han de tendir a incloure la valoració del millor mitjà per a aconseguir la incorporació de la 
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perspectiva de gènere.

L'article 68 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
estableix, en relació a les  mesures d’acció positiva i mesures d’igualtat d’oportunitats, que 
les administracions públiques han de garantir que les ajudes i subvencions públiques 
promoguin l’efectivitat del dret a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.

La Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, regulen les formes i els  procediments 
pels quals l'Administració Local pot atorgar  subvencions, amb l'objecte de donar resposta, 
amb mesures de caràcter financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats 
públiques o privades.
De forma específica, en el seu article 17 estableix que  les bases reguladores de les 
subvencions de les corporacions locals s'han d'aprovar en el marc de les bases d'execució del 
pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança 
específica per a les diferents modalitats de subvencions.

Aquesta ordenança específica ha de concretar, entre d'altres qüestions, la definició de l'objecte 
de la subvenció, els requisits que han de reunir els/les  beneficiàries, el diari   oficial en què 
s'ha de publicar l'extracte de la convocatòria, per mitjà de la BDNS, les condicions de 
solvència i eficàcia,   el procediment de concessió, els criteris objectius d'atorgament, la 
quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació, els òrgans 
competents per a l'ordenació, la instrucció i la resolució del procediment, el termini en que ha 
de ser notificada la resolució, la determinació dels llibres i els registres comptables específics 
per garantir l'adequada justificació, el termini i forma de justificació, les mesures de garantia, 
la possibilitat de fer pagaments anticipats i abonaments a compte, les circumstàncies que, 
com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de 
la subvenció, poden donar lloc a la modificació de la resolució, la compatibilitat o 
incompatibilitat amb altres subvencions per a la mateixa finalitat, i els criteris de graduació 
dels possibles incompliments.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, de data  27 d'abril de 2016, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès pel període 
2016-2018, on s'estableixen els objectius estratègics d ela concessió de subvencions per 
àmbits en el seu punt 4.2.

La ciutat de Barberà del Vallès disposa d'un ampli teixit associatiu que desenvolupa activitats 
en la ciutat en els àmbits de  l'equitat de gènere, la promoció de la salut, la protecció i el 
benestar dels animals, l’atenció a la gent gran, l’atenció a la dependència, l’afavoriment de la 
cohesió social, el lleure infantil i l'atenció a la joventut, l’atenció a la població nouvinguda, la 
promoció de l'activitat física i l'esport, la  promoció cultural i cívica, la  convivència i el 
civisme i la promoció del voluntariat.

En els darrers anys, s’ha produït un creixement important d'aquestes  organitzacions no 
lucratives, i el seu rol a la ciutat  és cada vegada més reconegut. 

Les entitats ciutadanes tenen un important paper, tant en la prestació de serveis i activitats 
que  complementen -i en ocasions supleixen-  els  atribuïts a la competència de les 
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administracions públiques, com també en la creació de cultura de participació democràtica, 
l'afavoriment de processos de creixement personal, de compromís, d'aprenentatges, de 
voluntariat solidari, de reflexió crítica,  basats  en principis democràtics i solidaris i  
generadors de canvi, igualtat i cohesió social.

És voluntat de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Barberà del Vallès fomentar -a través de 
la col·laboració i les accions corresponsables amb el moviment associatiu de la ciutat-  les 
activitats o projectes que afavoreixin activitats d'interès públic o social amb les finalitats de 
millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat, promoure l'associacionisme i el voluntariat, 
fomentar valors socials i culturals, millorar els canals de participació ciutadana, afavorir la 
cooperació entre el sector públic i  el sector privat no lucratiu, promoure un desenvolupament 
més sostenible i apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats 
mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives. 

En funció dels antecedents i els fonaments de dret exposats, amb els els objectius de regular 
els processos de concessió d’ajuts econòmics i infrastructurals a les entitats que promoguin 
activitats en el municipi de Barberà del Vallès,  és proposa al Ple Municipal l'adopció del 
següent

ACORD:

Primer.- Aprovar les bases reguladores adjuntes en aquest expedient, que -en règim de 
concurrència competitiva- estableixen l'objecte i finalitats, marc normatiu, sol·licitants i 
requisits, criteris obligatoris i prioritaris de concessió, procediment i valoració de sol·licituds, 
i forma de justificació i pagament dels ajuts per a les entitats que realitzin programes 
d'activitats en els àmbits de l'equitat de gènere, l’atenció a la dependència, la promoció de la 
salut, la protecció i el benestar dels animals, l’atenció a la població nouvinguda, 
l’afavoriment de la cohesió social, l’atenció a la gent gran, el lleure infantil, l’atenció a la 
joventut, la convivència i el civisme,  la promoció de l’activitat física i l’esport, la promoció 
cultural i cívica i la promoció del voluntariat  i que es desenvolupin al municipi de Barberà 
del Vallès i que substitueixen, en la seva totalitat  les aprovades pel Ple Municipal de data 22 
de febrer de 2017.

Segon.- Publicar un extracte de les bases reguladores al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i procedir a la publicació íntegra en el tauler d'anuncis municipal i el Portal 
Municipal de Transparència.

Tercer.- Deixar sense efecte les Bases reguladores de concessió d'ajuts econòmics i 
infrastructurals  a entitats sense finalitat de lucre que promoguin activitats en el municipi de 
Barberà del Vallès,  aprovades pel Ple Municipal de data 22 de febrer de 2017. 

Quart.- Iniciar expedient per a la convocatòria dels ajuts, que serà aprovada per la Junta de 
Govern Local, a càrrec del pressupost de l'exercici del 2018.

Cinquè.- Facultar indistintament l’alcaldessa Sra. Sílvia Fuster Alay, a  la Sra. Mireia 
Sánchez Pi, regidora en l'àmbit competencial i matèries específiques en Associacionisme i 
relacions amb entitats, al Sr. David Clarà García, regidor en l'àmbit competencial de Serveis 
Socials i Emergència social i  al Sr. Francisco Blanco Romero, regidor en l'àmbit 
competencial i matèries específiques del Programa Municipal per a la Gent Gran i Esports, 
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per a la signatura dels documents que es derivin  del present acord.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

8 APROVACIÓ MANIFEST

8.1 EXP.: ADCC-U043-SPGE170051. APROVACIÓ DE MESURES 
MUNICIPALS CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES AMB  
MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2017 .

Antecedents i fonaments de drets:

El 25 de novembre va ser  declarat  Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència envers 
les Dones, en el context del "Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe" 
celebrat a Bogotà (Colòmbia) al juliol de l'any 1981 recollint la denúncia de les dones de la 
violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels 
governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. Al 1999, 
l'ONU li va donar caràcter oficial.

Dins del marc d'aquest dia internacional cal denunciar i sensibilitzar la societat perquè 
s'assoleixi la plena llibertat i el dret a viure sense violències. Les violències masclistes són 
assumptes del conjunt de la ciutadania, també de les seves organitzacions i institucions.  És 
prioritari situar la prevenció d'aquesta violència com una política estratègica a tots els nivells.

Totes les persones i entitats, especialment les públiques, hem de contribuir a reactivar i 
millorar la prevenció i la resposta.

Els ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, som imprescindibles 
per a la prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica que s'estableix l'article 19 de la llei 
estatal de 2004. Malgrat això, algunes noves normes, com l'article 27.3.c) de la Llei de Règim 
Local reformat per la Llei 27/2013 redueix les seves funcions i competències, dictaminant 
que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció de la igualtat 
d'oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona per delegació de l'estat o de la 
comunitat autònoma. 

La Llei 5/2008 de 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista recull en el 
seu article 83 que és competència dels municipis programar, prestar i gestionar els Serveis 
d'Informació i Atenció a les Dones i efectuar la derivació als diferents serveis que especifica 
la llei, així com altres funcions establertes per aquesta llei correspongui assumir amb relació a 
les dones que estan o han estat en situació de violència masclista. 

En data 25 d'octubre de 2017 el Ple Municipal va aprovar la declaració de Barberà del Vallès 
com a Ciutat Feminista. 

Aquest Ajuntament vol continuar mantenint el compromís de treballar contra la violència, no 
només el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la violència envers les Dones, sinó cada 
dia de l'any i tots els anys.
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Dins del marc de les diferents iniciatives institucionals contra la violència vers les dones, la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb les quatre diputacions, Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis ha 
redactat un manifest conjunt contra la violència vers les dones amb motiu d’aquest dia, que 
ha estat aprovat per totes les esmentades institucions

En funció dels antedecents exposats es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.-  Aprovar l’adhesió al manifest institucional proposat i aprovat per la Generalitat 
de Catalunya, juntament amb les quatre diputacions, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis en els termes 
següents:

MANIFEST UNITARI
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCI A ENVERS LES 

DONES
25 de novembre de 2017

Avui, en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, tornarem a 
denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les vegades que calgui. No 
és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els nostres drets fonamentals. 

La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, tots i totes. 
I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com a societat podem 
erradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones aguanten amb silenci, 
patiment i sentiment de culpa les agressions. Perquè encara vivim en una cultura masclista 
que ha normalitzat les conductes delictives contra les dones. 

Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè ara 
l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent. 

N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la feina. On 
sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per familiars, per companys, per 
coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir les dones assassinades en 
xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que ens grapegin, que ens violin, que 
ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet d’haver nascut dones. 

Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la violència 
masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi sou. Avui us 
assenyalarem. 

Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra �

força física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no, 
els que us penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara 
que siguis marit, company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis 
no, ni ens toquis. Només un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol moment 
o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies químiques 
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per anul·lar la capacitat de decisió de les dones és masclisme disfressat d’estratègia de 
submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de consentiment. 

Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família, �

per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos xantatge, 
per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap 
càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No 
teniu cap poder sobre el nostre cos.  

Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport �

públic, a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. Els 
que exhibiu els vostres genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens envieu 
missatges amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu els 
nostres telèfons. Els que ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que espereu en 
un pàrking, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a 
vosaltres són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu quan no acceptem les vostres 
propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu. No és timidesa. És que 
les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i, sobretot, amb qui no volem 
estar. 

Als maltractadors: la violència és la vostra manera il· legítima d’exercir el poder. Els �

que aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir 
sexualment, per espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us 
empobreix com a homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou 
criminals. Les dones no som propietat de ningú. 

Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors, qui �

heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra banda, 
qui no heu recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu. No 
sigueu còmplices. Sigueu íntegres o també us convertireu en culpables. Esteneu la mà 
a qui ho necessita de veritat. No tolereu la violència contra cap dona. No sou agents 
passius, teniu molt a dir, per aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles. 

Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència masclista. �

Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la violència. Ja n’hi 
ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan les víctimes i 
justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles al servei de 
l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones maltractades, de perseguir-les pel carrer, de 
buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret a la intimitat i destruir la seva 
privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu l’audiència: l’amor no és 
possessió. L’enamorament no és propietat. La violència contra les dones no és un 
espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística, contra la responsabilitat professional, 
contra els drets de les persones i els infants. 

Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les �

dones dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten. Les 
assassinen. A veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com a causa 
d’aquesta violència. 
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Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era �

l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si l’assassí 
era gelós. Els assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial. 

Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les dones: �

no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, no 
consentiu l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència de masclista. 
Pareu de tolerar missatges masclistes que normalitzen relacions de parella tòxiques, 
que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que són falsos, caducs i nocius. 

Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del �

patiment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i 
argument de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig 
mortes, per vendre perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les criatures. 
Pareu de dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els nens no són 
productes al vostre servei. 

Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres negocis: �

No sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als abusadors 
que poden trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a combatre 
l’assetjament. No eludiu un problema molt greu que sabeu perfectament que també 
s’esdevé en el vostre àmbit. 

Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials que �

infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per erradicar la 
violència masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la 
realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que suposa 
conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles 
també són víctimes de la violència masclista. No permeteu que la justícia sigui 
utilitzada pels maltractadors com una estratègia per continuar coaccionant les 
víctimes. 

I finalment, a totes les dones: 

Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes. 
Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si viviu 
amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir, de 
divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-nos sentir 
malament. No som responsables de les agressions que rebem. Les nostres opinions, desitjos o 
reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o 
què hem de fer. Només nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:
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Sra. Sánchez: Bona tarda a tots i totes. Passaré a llegir l’únic punt d’acord que va a aquest 
Ple.

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 8.1 de la preacta) 

Sra. Fuster: Jo crec que el manifest és suficientment explicit i clar. De totes maneres, si algú 
vol fer alguna intervenció...

Sra. González: Bona nit. La violència de gènere constitueix la vulneració més estesa dels 
drets humans al món i on la seva arrel ha quedat establerta en la discriminació que pateixen 
les dones respecte als homes. Continuem vivint en una societat que practica l’agressió de 
gènere de mil formes i on la violència masclista impregna els nostres cossos, barris i carrers. 
Tornem a aprovar un manifest carregat de bones intencions per tal d’aconseguir d’una vegada 
per totes acabar amb aquesta lacra social.
Ens sentim tristes de tenir cada any la sensació de no avançar perquè 45 dones assassinades 
durant aquest any posa de manifest que estem davant de terrorisme masclista. 
Perquè el repugnat cas del grup autodenominat «la manada» ens ha causat indignació, fàstic i 
impotència. 
Perquè necessitem una justícia que jutgi a maltractadors i a no a les dones maltractades. 
Perquè es continua retallant en ajuts educatius, assistencials i laborals destinats a la lluita 
contra la desigualtat i la violència masclista.
El nostre grup municipal recolza sens dubte aquest manifest i vol insistir que hem de posar el 
centre de les nostres agendes polítiques reals, efectives i compromeses, com a tasca principal 
i no només el 25N. Gràcies.

Sr. Doménech: Buenas noches. Desde el grupo municipal del Partido Popular votaremos a 
favor, como no puede ser de otra manera. Y realmente se me hace muy, muy complicado 
añadir cualquier tipo de comentario a este manifiesto, ya que como se ha dicho es claro y 
cristalino.
Simplemente me gustaría desear que pronto, muy pronto no sea necesario seguir hablando de 
esta lacra. Muchas gracias.

Sr. Pérez: Bona tarda de nou. Nosaltres manifestem el nostre rebuig i la nostra condemna a 
tot tipus de violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans, ja que 
per la condició de ser dona diàriament i de manera reiterada són discriminades, violentades i 
assassinades. És per això que encoratgem a la societat a que tingui tolerància zero envers 
qualsevol acta de violència de gènere. I, per una altra banda, doncs volem destacar el paper 
important que juguen les administracions locals en aquest àmbit, ja que han de vetllar perquè 
es compleixin tots els protocols d’atenció a les víctimes i treballar de manera coordinada amb 
tots els agents que treballen diàriament per tal de seguir impulsant les campanyes tant de 
sensibilització, prevenció i informació a la ciutadania, com l'administració més propera a la 
ciutadania que som.
El nostre desig és que aquest sigui l’últim manifest que s’aprovi de condemna a la violència 
de gènere. Fet que significarà que aquesta ja ha estat eradicada. Gràcies.

Sra. Sempere: Bona tarda. Bé, evidentment, nosaltres també manifestem que estem a favor 
totalment d’aquestes lectures que han fet tots els nostres companys i afegim que com cada 
25N, dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, volem manifestar el 
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nostre més ferm compromís amb les dones víctimes de la violència de gènere i també 
reivindicar la gran tasca dels moviments feministes. La lluita contra la violència masclista ha 
de ser una prioritat política i social i un compromís diari dels governs i de la societat.
La violència masclista ha de ser considerada una qüestió d’Estat, les causes de la violència 
masclista és la cultura patriarcal que impregna tots els àmbits familiar, laboral, polític...per 
això és fonamental abordar la seva eradicació des de les polítiques feministes amb especial 
èmfasis a la coeducació per afavorir la cultura d’igualtat de drets i oportunitats en front d’una 
cultura de submissió que té un repunt molt preocupant entre els joves amb actituds masclistes 
de control i assetjament. 
El legat socialista estatal de lluita contra la violència de gènere i en pro de la igualtat 
d’oportunitats és un referent mundial. La llei d’igualtat, la llei contra la violència de gènere i 
a Catalunya també un president socialista, José Montilla, va impulsar al 2008 la llei del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista.
I també socialista la proposta del pacte d’estat contra la violència de gènere aprovada pel 
Congrés dels Diputats aquest setembre. No volem que aquest pacte d’Estat segueixi el camí 
de les lleis d’igualtat i lluita contra la violència de gènere que han estat desmuntades o 
aturades per les retallades del govern estatal i català. Per això, exigim construir la comissió 
del seguiment del pacte i que el govern desenvolupi les accions d’aquest pacte i que 
s’habilitin crèdits extraordinaris que tinguin els compromisos econòmics del pacte.
Des del PSC, a més demanem un gran pacte català, per garantir que la Generalitat 
desenvolupi les diverses lleis existents de lluita contra la xacra masclista. Aplicar els articles 
vigents de la llei d’igualtat catalana, la llei contra la violència masclista i la llei d’igualtat 
estatal. Tenim les eines, però manca voluntat política real i finançament.
Des del PSC denunciem les nefastes conseqüències de les constants retallades dels governs 
estatals, el PP, com l’autonòmic, abans CiU i ara Junts pel Sí. No es pot avançar en 
l’eradicació de la violència i en millorar l’atenció específica a les dones si no s’estableixen els 
mecanismes de coordinació necessaris entre les diferents administracions i institucions i es 
doten dels recursos econòmics i de persones especialitzades.
Les administracions locals som una peça clau i hauríem de jugar un paper fonamental, donat 
que som la institució  més propera a la ciutadania i a les necessitats socials.
Per això és imprescindible dotar de nou als ajuntaments de les seves competències en matèria 
d’igualtat, tal i com vam recollir al pacte d’estat contra la violència.
Com a socialistes i, per tant, feministes, reivindiquem que els drets de les dones són drets 
humans, manifestem el nostre rebuig a la violència masclista i fem públic el nostre ferm 
compromís de treballar fins a eradicar-la definitivament. 
Reivindiquem la implicació permanent dels i les socialistes impulsant polítiques efectives 
contra la violència de gènere i la seva arrel: el masclisme, per assolir la tolerància zero de tota 
la societat i una resposta conjunta per part de tots els partits i agents socials. Per totes 
aquestes raons, des del PSC instem:
Primer. Al Govern estatal a retornar les competències a les entitats locals en l’exercici de les 
polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere.
Segon. Al Govern de l’estat el compromís econòmic acordat en el pacte d’estat contra la 
violència de gènere, a fi de destinar via transferència als ajuntaments un increment anual de 
20 milions d’euros durant els propers cinc exercicis per al desenvolupament de les mesures 
corresponents contemplades en aquest pacte.
Tercer. Al Govern de l’estat que confirmi que no es tancaran cap dels jutjats de Catalunya.
Quart. A les diverses institucions que col·labori per promoure un gran pacte català per 
garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis existents.
Cinquè. Al govern de la Generalitat a fer una aposta clara per fomentar el pacte d’estat entre 
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totes les forces polítiques.
Sisè. Al Govern municipal per promoure campanyes de coeducació especialment dirigides al 
jovent. Tolerància zero doncs envers la violència contra les dones perquè sense drets no tenim 
igualtat, perquè sense igualtat no tenim llibertat, ni un pas enrere en els drets de les dones. 
Fets, no paraules.
Moltes gràcies.

Sra. Fuster: Procedim a la votació del manifest unitari del dia internacional de l’eliminació 
de la violència envers dones, recollint doncs totes les aportacions que òbviament han fet els 
diferents partits polítics. Abans de la votació si la senyora Sánchez vol fer alguna apreciació 
respecte al punt.

Sra. Sánchez: Seré breu, només comentar gràcies per les aportacions i només com a 
comentari està molt bé que es facin pactes i lleis però si després ve el Tribunal Constitucional 
i rebenta les lleis que es fan des de Catalunya..., doncs malauradament crec que poc podrem 
fer des d’aquí, tot i les retallades o el que li vulguin dir.
I respecte al tema de coeducació, com a comentari sí que és veritat que potser hem de fer més 
èmfasis però amb el que és el jovent almenys dues campanyes anuals en els instituts sí que es 
fan en aquest sentit i que és veritat que al final no és una competència municipal i que costa 
entrar en això i que almenys a l’escola sí que ho estem aconseguint. Gràcies.

_____________________

9 APROVACIÓ MODIFICACIÓ

9.1 EXP.: N522170002. PRESA DE CONSIDERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GEST IÓ 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC I SEMAFORIA.

Atesos els antecedents de l'expedient, iniciat per decret d'alcaldia núm. 2017LLDC002271, de 
26 de juliol de 2017, per a l'adequació al règim actual de la forma de gestió a través del qual 
s'està prestant el servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic i semàfors del 
municipi, en ordre a que, si finalment procedeix, sigui gestionat de forma directa per mitjà de 
la societat mercantil amb capital íntegrament municipal SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ 
EMPRESA MUNICIPAL, SA (SABEMSA).

Atès que el servei d'enllumenat públic és un servei públic essencial de prestació obligatòria 
per al municipi, d'acord amb l'article 26.1, a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local (en endavant LRBRL) i, d'altra banda, el de semaforia també es 
configura com un servei sobre el qual l'Ajuntament ha d'exercir les seves competències de 
forma preceptiva, en compliment de l'article 25.2, g) de la mateixa llei. 

Atès que la prestació del servei d'enllumenat públic i semaforia ha vingut marcada durant els 
últims anys per l'execució de diverses actuacions per part d'aquest Ajuntament de 
remodelació dels quadres d'enllumenat i semaforia, a través de diversos encàrrecs puntuals 
d'obres i serveis a l'empresa SABEMSA, què havia estat de capital mixt, públic i privat, fins a 
la seva recent reconversió en una societat mercantil de capital íntegrament municipal, 
implicant entre d'altres la reposició massiva de làmpades i equips, a l'objecte d'adoptar 
mesures per a l'estalvi energètic i econòmic en l'explotació del servei.
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Atès que així mateix les pautes per a establir la forma futura dels serveis esmentats es 
definiran en un Pla Director que encarà està pendent d'executar i per al que es preveu que el 
termini de lliurament sigui durant el primer semestre de 2018 motiu pel qual, fins que les 
línies estratègiques de canvi es trobin definides i planificades, i comptant amb unes 
instal·lacions recent modificades, els serveis tècnics municipals plantegen mentrestant 
realitzar un manteniment bàsic correctiu d'aquests que garanteixi el correcte funcionament de 
les instal·lacions.

Atès que el ple de l'Ajuntament, per acord adoptat en sessió de data 25 de març de 2015, va 
expressar la voluntat municipal que els diversos serveis públics i altres col·laboracions que 
SABEMSA ha vingut prestant i presta de forma recurrent per encàrrec de l'Ajuntament, entre 
els quals figura la prestació dels serveis d'enllumenat públic i semaforia, es continuïn prestant 
a través de la dita empresa però sota el sistema de gestió directa, mitjançant la forma de 
societat mercantil amb capital social íntegrament públic, arran de les previsions de l'article 
85.2, A, d) de la LRBRL i dels articles 188.2, d) i 211 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Atès que com a conseqüència de tot allò que ha estat exposat, per decret d'alcaldia núm. 
2017LLDC002680, de data 8 de setembre de 2017, es continuava amb els tràmits per valorar 
la conveniència de modificar la forma de gestió actual del servei d'enllumenat públic i 
semaforia, iniciats per resolució abans esmentada de data 26 de juliol de 2017, amb vistes a la 
hipòtesi i orientació expressada pel ple a què s'ha fet referència al paràgraf precedent. Alhora, 
la mateixa resolució incorporava a l'expedient l'informe tècnic emès juntament amb la 
Memòria tècnica formulada, i designava la comissió d'estudi preceptiva i la instruïa perquè 
valorés i donés conformitat, si fos el cas, a la memòria justificativa aportada pels serveis 
tècnics municipals, el document definitiu de la qual caldria que justifiqués que la gestió del 
servei sota la forma d'una societat mercantil de capital íntegrament públic resulta més 
sostenible i eficient que la gestió directa per mitjà de la mateixa organització municipal o per 
un organisme autònom local. 

Atès que la comissió d'estudi ha donat per finalitzada la seva tasca i ha prestat la seva 
conformitat als documents tècnics elaborats pels serveis tècnics municipals, amb el caràcter 
de memòria tècnica, justificatius de la procedència del canvi de la forma de gestió. Aquesta 
documentació està integrada per:

- Un document de condicions tècniques per a la prestació del servei.
- Un informe tècnic d'actualització d'imports i d'establiment del preu d'execució per 

contracta. 
- Una valoració tècnica de les raons per les quals interessa l'encàrrec d'aquests serveis a 

l'empresa municipal SABEMSA, d'acreditació de disposició dels mitjans i recursos 
necessaris per part d'aquesta, i d'encàrrecs a tercers.

- Un document tècnic d'addenda a la memòria tècnica justificatiu de l'eficiència de la 
proposta realitzada.

- I dues actes que recullen el contingut de les reunions de la comissió d'estudi.

Atès finalment que l'expedient incorpora l'informe preceptiu de la interventora municipal de 
valoració de la sostenibilitat financera i eficiència de les propostes plantejades, amb 
referència exclusiva a la documentació justificativa abans indicada, què ha estat emès en 
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sentit favorable.

Ateses les previsions dels articles 85.2 A de la LRBRL i 159 i 160 del ROAS, per remissió de 
l'article 188.5 del mateix reglament, en els aspectes d'aquests preceptes que són d'aplicació al 
present procediment.

En virtut de tot quant ha estat exposat; de conformitat amb els informes incorporats a 
l'expedient; amb el dictamen favorable de la Comissió informativa núm. 2, de Territori i 
Medi Ambient, Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació; en aplicació de les 
disposicions normatives invocades i de la resta que puguin ser d'aplicació; i en exercici de les 
competències que li atribueix l'article 52.2, g) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en relació amb l'article 
160 del ROAS, es proposa al ple l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Prendre en consideració la documentació justificativa que, amb el caràcter de 
memòria tècnica, han elaborat els serveis tècnics municipals adscrits a la secció d'activitats, 
serveis i  medi ambient, segons document definitiu valorat i conformat per la comissió 
d'estudi designada per l'alcaldia mitjançant decret núm. 2017LLDC002680, de data 8 de 
setembre de 2017, conforme la gestió dels serveis d'enllumenat públic i semaforia sota la 
forma d'una societat mercantil de capital íntegrament públic resulta més sostenible i eficient 
que la gestió directa per l'organització municipal o per un organisme autònom local.

Segon.- Aprovar inicialment, com a conseqüència, la modificació de la forma de gestió a 
través del qual s'està prestant els serveis d'enllumenat públic i semaforia, en ordre a que, si 
finalment procedeix com a resultat de l'expedient en instrucció, sigui gestionat de forma 
directa per mitjà de la societat mercantil amb capital íntegrament municipal SERVEIS I 
AIGÜES DE BARBERÀ EMPRESA MUNICIPAL, SA (SABEMSA). 

Tercer.- Sotmetre l'expedient i els documents a què fa referència el punt ordinal primer a 
tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la 
darrera publicació que es faci dels anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d'anuncis 
municipal i, als efectes que puguin ser examinats i, en el seu cas, es formulin les al·legacions 
i suggeriments que es considerin pertinents, amb citació expressa i simultània a SABEMSA, 
en la seva condició d'interessada. Tot això d'acord amb allò que disposa l'article 160.1 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quart.- Impulsar la resta d'actes i tràmits de l'expedient fins a la decisió final que s'escaigui 
per aquest òrgan municipal referida a la modificació de la forma de gestió dels serveis.

Cinquè.- Notificar el present acord a SABEMSA, als efectes d'atorgament del tràmit 
d'audiència previst en el seu punt ordinal tercer.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:

Sr. Díaz: Bona tarda a totes. Aquí estem davant de diferents serveis. Abans s’ha parlat una 
mica de compromisos i de compliments a nivell de pressupostos i això, doncs aquí el que 
presentem és anar tancant processos que sí que han estat processos llargs. Estem parlant de 
coses que fins i tot s’engeguen abans del canvi polític i que diguéssim que ara, per fi, doncs 
també estem podent tancar el cercle i poder tancar aquests serveis.
El que estem fent això, el que ja ha esmentat l’alcaldessa, és prendre en consideració la 
memòria justificativa i iniciar els tràmits per fer la informació pública de la nova gestió de 
l’enllumenat públic i de la semaforia, que en principi i com s’ha treballat és perquè això sigui 
gestió directa a través d’un mitjà propi o del mitjà que tenim amb SABEMSA.
Jo... si voleu passaré als acords. 
Sí que diré això, venim d’un procés llarg, diguéssim que el projecte de..., una política que es 
va pensar des de l’anterior govern, aquest nou govern també l’entoma, diguéssim que amb el 
canvi de les làmpades, que va ser un dels projectes que va engegar l’anterior govern i que el 
govern actual, doncs li donem continuïtat, amb la cultura que ja teníem de mirar de fer un 
procés d’estalvi que ens pogués obrir la porta en un període que és el que també hauria de..., 
que és la redacció d’un pla director, doncs poder fer després del pla director una inversió 
important que diguéssim que hi havia un període previ, doncs d’estalvi, de poder treballar 
perquè d’aquí a un temps quan el pla director estigui ja finalitzat i aquí la previsió és que es 
pugui presentar l’any que ve. Doncs que es pugui entomar una inversió més important a 
l’hora de la transformació de l’enllumenat públic, com estan fent altres ciutats, per exemple 
amb el tema de la tecnologia led.
Jo si voleu passo als acords i després doncs les intervencions dels diferents grups.

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 9.1 de la preacta) 

Sr. Pubill: Dir que nosaltres ja valoràvem positivament quan estàvem al govern aquest tipus 
d’accions...i coneixent doncs la tasca que s’ha realitzat en la regidoria doncs també 
continuem valorant positivament i, per tant, a nosaltres ens sembla molt bé. Gràcies.

_____________________

10 DONAR COMPTE

10.1 EXP.: 2017N016U0240016. DONAR COMPTE INTEGRACIÓ REGIDORA 
EN GRUP MUNICIPAL.

La renúncia de la senyora Carmina Pérez Barroso a la seva acta de regidora i la incorporació 
com a nova regidora, en substitució d'aquesta, de la senyora Yolanda Molinero Campillo ha 
motivat la seva adscripció i, en conseqüència, nova composició del Grup municipal de 
Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB). 

És per raó d’això esmentat que es DÓNA COMPTE al Ple municipal de la incorporació 
formal al Grup municipal de la Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB) de la regidora 
Yolanda Molinero Campillo, en substitució de la senyora Carmina Pérez Barroso. 
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EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:

Sr. Pérez: Bona tarda. Jo volia fer una qüestió. Pel que hem pogut saber en les informatives 
de la setmana passada. La regidora assumirà la presidència a la comissió informativa número 
4, que està enfocada a cultura, entitats i ciutadania i, clar veient el donar compte que veurem 
després la regidora adquirirà les competències de Comerç i de Desenvolupament Econòmic 
que es tracten a la Informativa 2 i que res tenen a veure amb la 4. Volíem saber una mica un 
aclariment d’això.

Sra. Fuster: Un moment ara mateix l’explico.
Una qüestió prèvia que he passat directament a la lectura, si us fixeu en el títol posa donar 
compte de la integració de la regidora en el grup municipal, jo m’he quedat aquí i, és 
expressament perquè no hi ha cap modificació en les comissions informatives. Si us fixeu en 
l’ordre del dia s’ha de modificar, d’acord? Inicialment s’havia pensat una altra tipus de 
redistribució, que finalment ha canviat. Sí que inicialment tenia a veure amb les comissions 
informatives i ara, amb aquesta nova redistribució, no. És per aquest motiu.
Li he respost, jo crec, senyor Pérez?

Sr. Pérez: Sí.

Sr. Garcés: Jo anava a intervenir justament en aquest punt, fonamentalment perquè si s’ha 
canviat el punt, potser hauria d’haver entrat d’urgència aquest punt perquè el punt és diferent 
a l’original i, a més a més, com va haver-hi debat en la Comissió Informativa sobre aquest 
tema, doncs, a més a més, de posar el punt tal qual que entenem segur que hi ha les seves 
raons, es podia haver explicat o es podia haver avançat, qui es produïa aquest canvi en el títol 
i en el contingut del punt. Res més, gràcies.

Sra. Fuster: No hi ha cap inconvenient. Entenc en mantenir-lo a l’ordre del dia, si tenen 
alguna apreciació respecte això..., ho hem explicat ara, sí que és cert. Si hi ha una altra 
qüestió doncs la podem parlar sense cap tipus de problema, d’acord? Simplement és això, 
inicialment hi havia una redistribució que després s’ha modificat i que no interferia en la..., 
que hagi de tenir presència la regidora en la Comissió Informativa número 4, que és la que 
parlàvem en aquest cas.

_____________________

11 DONAR COMPTE DECRET

11.1 EXP.: 2017N016U0240017. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 3296, 
DE 7 DE NOVEMBRE DE 2017, DE DELEGACIONS EN TINENTS/ES 
D'ALCALDIA I REGIDORS/ES.

Donar compte al Ple del Decret núm. 2017LLDC003296, de data 7 de novembre de 2017, la 
part resolutiva del qual, es transcriu a continuació:
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"RESOLC:

Primer.- Establir, als efectes de l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'ordre de 
nomenament vigent dels i les tinents d'alcaldia el qual, un cop actualitzat, serà el següent:

1a tinent d'alcaldia, Sandra Ramos Montesinos
2n tinent d'alcaldia, Manel Ferreté Ferrer
3r tinent d'alcaldia, Juan Antonio Grimaldo Dueñas
4r tinent d'alcaldia, Fabià Díaz Cortés
5è tinent d'alcaldia, Francisco Blanco Romero

Segon.-  Delegar expressament a favor de la regidora SRA. YOLANDA MOLINERO 
CAMPILLO , amb efectes d'aquesta data, les facultats i atribucions que corresponen a 
aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials de Desenvolupament econòmic, Comerç i 
Ocupació (comerç i mercats, suport al teixit industrial i PIMEC), així com també en les 
matèries específiques que s'assenyalen a continuació:

- Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
- Noves Tecnologies de la Informació

Tercer.- Confirmar i refondre les delegacions de competències d'aquesta Alcaldia ja 
realitzades amb anterioritat a favor de tinents/es d'alcaldia i regidors/es d'aquest Ajuntament, 
que són les següents:

1.- Es mantenen delegades i vigents, a favor de la 1a tinent d'alcaldia SRA. SANDRA 
RAMOS MONTESINOS , les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en 
els àmbits competencials i  matèries específiques que s'assenyalen a continuació:

- Serveis socials municipals
- Parc municipal d'habitatge
- Economia social i de proximitat i Ocupació

2.- Es mantenen delegades i vigents, a favor del 2n tinent d'alcaldia SR. MANEL FERRETÉ 
FERRER, les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits 
competencials de Serveis generals municipals i Serveis públics municipals, i concretament 
en les matèries que s'assenyalen a continuació:

- Serveis econòmics i Hisenda
- Recursos Humans
- Règim intern de l'Ajuntament
- Secretaria General 

3.- Es mantenen delegades i vigents, a favor del 3r tinent d'alcaldia, SR. JUAN ANTONIO 
GRIMALDO DUEÑAS , les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en 
els àmbits competencials i  matèries específiques que s'assenyalen a continuació:

- Educació i formació continuada 
- Policia Local i Seguretat Comunitària
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4.- Es mantenen delegades i vigents, a favor del 4rt tinent d'alcaldia, SR.FABIÀ DÍAZ 
CORTÉS, les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits 
competencials de Territori i Medi Ambient , i concretament en les matèries que s'assenyalen 
a continuació:

- Planificació urbanística i territorial
- Mobilitat
- Medi Ambient i Energies Renovables
- Model de Ciutat i Projectes Municipals
- Via Pública i Obres
- Serveis Municipals bàsics

5.- Es mantenen delegades i vigents, a favor del 5è tinent d'alcaldia, SR. FRANCISCO 
BLANCO ROMERO , les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els 
àmbits competencials i  matèries que s'assenyalen a continuació:

- Gent Gran
- Esports

6.- Es mantenen delegades i vigents, a favor del regidor SR. DAVID CLARÀ GARCÍA , les 
facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials de 
Serveis Socials municipals i Emergència social, per a les  matèries que s'assenyalen a 
continuació:

- Emergències socials

7.- Es mantenen delegades i vigents, a favor de la regidora, SRA. MIREIA SÁNCHEZ PI , 
les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials i  
matèries específiques que s'assenyalen a continuació:

- Programes per a col·lectius socials:
  Infància, Adolescència, Joventut i Igualtat, Feminismes i LGTB
- Equipaments municipals
- Associacionisme i relacions amb entitats
- Espai Jove de Festa Major

Quart.- Abast i contingut de les facultats delegades.-

Les competències delegades, en les matèries respectives abans indicades, comporten la 
facultat de coordinar, impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de 
totes les unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar 
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com 
realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent amb competència resolutiva, sempre 
degudament coordinats amb altres àmbits amb possible incidència o repercussió 
competencial.

Pel que fa a les competències delegades a favor dels senyors Manel Ferreté Ferrer i  Fabià 
Díaz Cortés, aquestes comporten també la facultat específica de dictar instruccions, 
resolucions o actes administratius, així com formalitzar convenis i subscriure acords en les 
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matèries de gestió ordinària que han estat delegades.

Cinquè.- Delegacions en matèria de contractació.-

1.- Es manté delegada expressament en el 2n tinent d'alcaldia, senyor MANEL FERRETÉ 
FERRER, la competència en matèria de contractació comprensiva de totes aquelles 
contractacions que faci l'Ajuntament per procediment obert o per altres procediments derivats 
de sistemes per a la racionalització de la contractació, tals com acords marc, amb un valor 
estimat inferior a 100.000 €, en cas de serveis i subministraments, i amb un valor estimat 
inferior a 1.000.000 €, en cas d'obres. Així mateix, es manté delegada aquesta competència en 
els contractes menors no inclosos en el punt següent.

La competència delegada comporta la facultat d’aprovar i resoldre tots els instruments 
jurídics, documents i tràmits de procediment necessaris per a l’efectiva execució de la 
contractació objecte de delegació, excepte l'aprovació dels projectes d'obres i serveis objecte 
d'aquesta contractació delegada, per a l'aprovació dels quals es reserva aquesta competència 
l'alcaldia. També faculta per a l'ordenació de pagaments i inclou la possibilitat d'optar per 
tramitar l'expedient amb aplicació de les mesures de gestió eficient establertes a l'article 8 del 
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

2.- Es manté delegada en la resta de tinents d'alcaldia i regidories esmentades en aquest decret 
la facultat de resoldre tots els contractes menors d'import màxim fins a 12.000 euros, pel que 
fa la contractació d'obres, i fins a 6.000 euros per a la resta de tipologies, sempre amb 
referència als àmbits o matèries la gestió del quals i coordinació tenen delegades. També  
tindran la competència per al reconeixement d'obligacions derivades de despeses legalment 
compromeses prèviament en els respectius àmbits de delegació.

Sisè.- Altres assignacions.-

Es manté assignat al SR. MANEL FERRETÉ FERRER , com a regidor adjunt adscrit a 
l'àmbit competencial de Territori i Medi Ambient per tal de donar suport al Regidor i 
membre de la Junta de Govern Local, Sr. Fabià Díaz Cortés, en els assumptes i matèries que 
s'hi assenyalen.

La seva adscripció comporta la facultat de realitzar tràmits i gestions dins d'aquest àmbit 
competencial, podent dictar instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit 
d'aquestes competències, així com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent 
amb competència resolutiva, prèviament i degudament coordinat amb el regidor responsable 
d'aquest àmbit.

Setè.- Àmbits i facultats excloses de delegació.-

Amb caràcter general, queda exclosa qualsevol facultat resolutiva la competència de la qual 
s'hagi delegat expressament per l'Alcaldia presidència en la Junta de Govern Local, així com 
totes aquelles altres competències i facultats resolutives de l'Alcaldia que no apareguin 
expressament transcrites en aquest decret i aquelles que són indelegables en aplicació dels 
articles 21.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.
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Vuitè.- Modificació, refosa i actualització competències objecte de delegació.-

Aquest decret modifica, refon i actualitza, en una sola i única resolució, el contingut de les 
resolucions anteriors 2017LLDC002287, de 27 de juliol; 2017LLDC002586, de 31 d'agost; 
2017LLDC002633, d'1 de setembre; 2017LLDC002634, d'1 de setembre; i  
2017LLDC002806, de 26 de setembre de 2017, en tot allò que faci referència a delegacions 
de competències d'aquesta alcaldia a favor de tinents/es d'alcaldia i regidors/es, i serà 
d'aplicació amb efectes d'aquesta data. 

Novè.- Publicar en el BOP les delegacions efectuades i degudament actualitzades.

Desè.- Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la primera sessió que es 
celebri."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT

_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:

Sra. Fuster: Tenen vostès tot el contingut del donar compte. Jo sí que només per no..., 
perquè la resta de coses que no digui continuen com estaven, però sí que s’ha fet doncs un 
decret nou diguéssim per englobar doncs totes les funcions de cadascun dels regidors i 
regidores. 
Sí que faria puntualització sobretot al primer punt i al segon que són els que tenen una 
modificació expressa per aquesta incorporació de la nova regidora de la Plataforma Ciutadana 
per Barberà.

(Efectua una lectura dels dos primers punts de la part resolutiva del decret, la qual no 
es transcriu per constar en el punt 11.1 de la preacta) 

En el punt tercer el que fa és una mica de resum per tenir actualitzat aquest decret amb la 
resta de competències de la resta de companys i companyes que conformen l’equip de govern 
i que en principi no hi ha cap canvi a remarcar. 

Sr. Garcés: Bona nit. Aprofitant que està tot el desplegable. Una pregunta que també vaig fer 
a uns plens anteriors. Veig que no està delegada a cap regidor les competències en el 
denominat procés, per tant, entenc que aquestes delegacions es mantenen en mans de 
l’alcaldessa presidenta? Moltes gràcies.

Sra. Fuster: Sí, sí, així és i de fet es va fer un decret específic per aquest tema.

_____________________
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11.2 EXP.: 2017N016U0240018. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 3328, 
DE 10 DE NOVEMBRE DE 2017, DE DECLARACIÓ DE DEDICACIÓ 
PARCIAL.

Donar compte al Ple del Decret núm. 2017LLDC003328, de data 10 de novembre de 2017, la 
part resolutiva del qual, es transcriu a continuació:

"RESOLC:

Primer.- Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 7 de novembre de 2017 
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades del seu càrrec, en 
un percentatge del 25% de la regidora d’aquesta Corporació senyora Yolanda Molinero 
Campillo.

El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de 
data 9 de juliol de 2015 i la retribució màxima que percebrà la persona interessada és de 
892,86 euros/bruts mensuals amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues 
extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec.

La retribució anterior s'actualitzarà anualment, si escau, conforme al marc normatiu legal en 
cada moment vigent.

I si es produeix el cessament en el càrrec sense perspectives de continuïtat la persona 
interessada tindrà dret a percebre la corresponent liquidació que constarà de la part de 
retribució corresponent al mes en curs, així com a percebre les parts proporcionals 
corresponents a les pagues de juny, desembre i vacances.

Segon.- Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels 
documents d’alta/cotització de la senyora Yolanda Molinero Campillo en el règim general de 
la Seguretat Social, amb efectes d'aquesta data.

Tercer.- Notificar la resolució present a la persona interessada, amb indicació dels recursos 
que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de Recursos Humans i Intervenció.

Quart.- Donar compte de la resolució present al Ple municipal en la primera sessió en què es 
reuneixi, així com donar també la publicitat legalment oportuna."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

12 PROPOSTA TRASLLAT

12.1 EXP.: 2017N018000010. PROPOSTA DE TRASLLAT DEL DIA DE 
CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE 
DESEMBRE 2017.

Atès que el Ple d’aquesta Corporació de data 09/07/2015 va acordar celebrar sessions 
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ordinàries de la Corporació Municipal en Ple els últims dimecres laborables de cada mes, a 
les 19 hores, a la Casa Consistorial.

Atès que, d’acord amb les previsions anteriors, el dia de celebració del Ple ordinari 
corresponent al mes desembre hauria de ser el 27/12/2017. 

Atès que, tant per raons d’agenda com de compliment de terminis i tenint en compte també la 
celebració el dia 21/12/2017 de les eleccions al Parlament de Catalunya, es considera més 
adient traslladar la sessió i avançar-la per al dimarts dia 19/12/2017.

Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD:

Primer.- Traslladar el dia de celebració del Ple ordinari del mes de desembre al dimarts, dia 
19/12/2017 a les 19 hores.

Segon.- Significar, que la sessió plenària acordada en l’anterior ordinal tindrà, a tots el 
efectes, la consideració de sessió ordinària.

Tercer.- Conforme a les previsions anteriors, traslladar també el dia de celebració de la 
Comissió Informativa núm. 1 prevista per al mes de desembre, al dia 11/12/2017, a les 19:00 
hores.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

13 CESSAMENT I DESIGNACIÓ

13.1 EPX.: 2017N016U0240015. CESSAMENT I NOVA DESIGNACIÓ DE 
REPRESENTANT EN D'ALTRES ÒRGANS I ENTITATS.

La presa de possessió de la senyora Yolanda Molinero Campillo com a regidora d'aquest 
Ajuntament, implica la conveniència o necessitat d'acordar per aquest Ple municipal allò que 
calgui per tal de completar els tràmits de reestructuració del càrrecs representatius derivats de 
la decisió de no formar part de l'equip de govern municipal per part dels regidors del Grup 
municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

És per raó d’això esmentat que aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l'adopció del 
següent

ACORD:

Primer.- Cessar al senyor Pere Pubill i Linares com a representant en el Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental i designar a la senyora Yolanda Molinero Campillo com a nova 
representant en el Consorci esmentat, en substitució de l'anterior.

Segon.- Cessar al senyor Pere Pubill i Linares com a representant en la Xarxa de Mercats 
Municipals i designar a la senyora Yolanda Molinero Campillo com a nova representant en 
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aquesta entitat, en substitució de l'anterior.

Tercer.- Cessar al senyor Pere Pubill i Linares com a representant en la Xarxa Local de 
Consum i designar a la senyora Yolanda Molinero Campillo com a nova representant en 
aquesta entitat, en substitució de l'anterior.

Quart.- Notificar el contingut d'aquest acord a les entitats, organismes i persones interessades, 
en la part que els hi afecta.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 13 (2 PP, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)  
Vots en contra: 6 (PSC)
Abstencions: 2 (RECUPEREM)

_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:

Sra. Fuster: Passo directament a llegir els acords.

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 13.1 de la preacta) 

Sr. Pubill: Molt breument, dir que entenem en aquest cas sí que entra dintre de la normalitat 
el fet de no estar a l’equip de govern i no poder assistir en aquestes reunions és més lògic que 
hi vagi una persona designada, diguéssim per l’equip de govern. Gràcies.

Sra. Fuster: Gràcies per la feina feta fins ara. Esperem comptar amb vostè també a les feines 
posteriors.

Sr. Báez: Bona nit. En la mateixa línia que s’ha expressat abans o en darreres intervencions i 
ara amb aquestes invitacions que se’ns ha fet per altres temes. El que creiem és que també 
s’havia de fer aquesta invitació a tots els grups que formem part del Ple i dintre d’aquesta 
possibilitat de representar la nostra ciutat en aquests organismes. Creiem que es podia haver 
parlat abans de portar aquest punt a l’ordre del dia, que es podia haver analitzat si algunes de 
les persones que ocupen o ocupaven aquests càrrecs es podien mantenir o si havia altres 
propostes dintre del plenari. Entenem que som 21 i això que es podia haver parlat i haver 
decidit qui era el més convenient entre tots. Per tant, nosaltres sí que votem en contra. 
Gràcies.

Sra. Fuster: Recollim la seva intervenció senyor Báez. Jo no puc deixar de dir-ho, ens 
hagués agradat que en equips de governs anteriors hagués passat això que vostè diu. No podia 
deixar de dir-ho. Gràcies.

Sr. Báez: Vostè ja ho sabia perquè hi havia algú representant del seu grup que estava sense 
anar més lluny, que jo recordi al Consorci de Turisme, per tant, no digui el que no és o com a 
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mínim calli i no em faci parlar més del què he de parlar. Gràcies.

Sra. Fuster: Bueno vostè digui i jo li donaré la paraula perquè vostè pugui dir el que 
consideri, però vostè a mi no em pot fer callar perquè jo també sóc lliure de dir el que 
consideri. 

_____________________

14 SORTEIG MEMBRES

14.1 EXP.: ELEG170001. DONAR COMPTE I RATIFICAR DECRET NÚM. 
2017LLDC003451 AIXÍ COM RESULTAT SORTEIG REALITZAT PER A 
LA DESIGNACIÓ DE LES PERSONES QUE CONFORMARAN LES 
MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA DEL 21 DE DESEMBRE DE 2017.

1.- Restar assabentats i, en allò que calgui, ratificar la resolució número 2017LLDC003451, 
dictada per l’alcaldia el dia 21 de novembre de 2017, sobre selecció de les persones que han 
de formar part de les meses electorals a constituir per a les Eleccions al Parlament de 
Catalunya que es duran a terme el proper 21 de desembre de 2017, la part resolutiva de la 
qual es transcriu a continuació:

"RESOLC:

Primer.- Fixar el dia 22/11/2017, a les 8:30 hores, com a data i hora per a la selecció, 
mitjançant sorteig públic, de les persones que han de formar part de les Meses Electorals a 
constituir a les properes Eleccions al Parlament de Catalunya de 2017. 

Segon.- Establir, d'acord amb l'article 26.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
Règim electoral general (LOREG), que la selecció s’efectuarà:

- Mitjançant sorteig públic i per ordinador, aplicant la fórmula habitual següent: 
Nombre intern d’habitants seleccionats = (nombre total d’habitants – 1) X (nombre 
aleatori obtingut a partir del rellotge de l’ordinador + 1) < NIH = (TOT HAB – 1) X 
(ALEATORI + 1)>. Subsidiàriament, es podrà utilitzar qualsevol altra fórmula que, 
complint els requisits legals de sorteig, estableixin a aquest efecte els Serveis 
d’Informàtica Municipal d’aquest Ajuntament

- Conforme a les condicions establertes al precitat articulat de forma aleatòria en cadascuna 
de les meses:

1. Per al càrrec de PRESIDENT:
Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions.
Tenir menys de 70 anys el dia de les eleccions.
Figurar inscrit en el Cens Electoral a Barberà del Vallès.
Formació Professional de 2n. grau, Batxiller o superior.

2. Per als càrrecs de VOCAL
Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions.
Tenir menys de 70 anys el dia de les eleccions.
Figurar inscrit en el Cens Electoral a Barberà del Vallès.
Saber llegir i escriure.
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Tercer.- Establir, així mateix, que la selecció es durà a terme en acte públic que es 
desenvoluparà a la primera planta de l’Ajuntament sota la direcció i fiscalització d’una 
comissió especial, integrada per un/una representant de cada formació política amb 
representació municipal, designats/des pel seu respectiu portaveu i comunicats a la Secretaria 
General d’aquesta Corporació com a representants d’aquest òrgan. La precitada comissió 
estarà presidida per l’Alcaldia i assistida pel Secretari General de l’Ajuntament, qui actuarà 
també en funcions de Delegat de la Junta Electoral de Zona, conforme a l’acord de la JEZ de 
Sabadell de data 30 d’octubre de 2017, qui aixecarà acta del seu resultat.

Quart.- Donar publicitat municipal d’aquesta resolució mitjançant la seva exposició en el 
tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal fins al dia 22 de novembre de 2017, data de 
celebració de l’acte públic recollit al punt primer d’aquest acord.

Cinquè.- Donar compte de la present resolució i del resultat del sorteig, un cop realitzat, al 
Ple municipal en la propera sessió en què es reuneixi.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als portaveus de les formacions polítiques amb 
representació municipal, per a la determinació dels seus representants en el procés de selecció 
esmentat.

Setè.- Notificar també aquesta resolució a la Junta Electoral de Zona, als efectes establerts a 
l’article 26.1 de la Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general."

2.- Restar assabentats i, així mateix, ratificar el resultat del sorteig públic celebrat en data 22 
de novembre de 2017, a les 8:30 hores, segons acta i relació annexa estesa amb aquesta 
finalitat (38 fulls numerats).

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

15 MOCIONS

15.1 EXP.: 2017N060U0240026. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC DAVANT L'ACTE DE L'AUDIÈNCIA 
NACIONAL DE  PRESÓ INCONDICIONAL PER 
L'EX-VICEPRESIDENT DEL GOVERN I SET EX-CONSELLERS.

Moció presentada pel grup municipal del PSC, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació:

"Atesa, l'acte de l'Audiència Nacional del qual es dicta presó incondicional i sense fiança per 
al vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers, actualment cessats.

Atès que, el respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de Dret, 
no hauria de ser un obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan resolucions com la 
de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de representants dels ciutadans de 
Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes –atenent els motius del seu 
empresonament cautelar- poden afeblir el marc de convivència que el nostre sistema polític 
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ha de protegir.

Atès, el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i la 
negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del 
pluralisme i la participació política en una societat democràtica.

Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa 
en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap espiral de 
reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i convivència pacífica del 
nostre municipi.

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès l’adopció dels següents acords:

Primer. Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder Judicial i dels 
seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest acte judicial de caràcter 
cautelar, i la posada en llibertat del ex-vicepresident del Govern, i dels seus set ex-consellers.

Segon. Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, i davant la proximitat de la 
convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social actual que viu el país, 
que aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució política, mitjançant el diàleg i 
l’acord.

Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, al 
Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a 
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya."

EL DICTAMEN QUEDA SOBRE LA MESA
_____________________

16 DONAR COMPTE AL PLE 

16.1 EXP.: 2017N0170010. DONAR COMPTE AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per 
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en 
l'annex 1.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat sobre la informació facilitada, per l’ordre que es transcriuen, es van produir 
les intervencions següents:

Sr. Navarro: De la resolución 3260, del 3 del 11 del 2017, la suspensión cautelar de la 
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convocatoria licitación de los servicios deportivos y recepción y administración y atención al 
cliente de las instalaciones deportivas municipales de Maria Reverter y Can Llobet. El tema 
¿por qué la suspensión cautelar?

Sr. Garcés: Jo no anava a preguntar, però al repassar els decrets, algun que he pogut 
consultar, com en teoria hauria d’estar al portal de transparència, ho consulto en el portal de 
transparència i allà sabré del contingut, però ho he hagut de demanar personal al departament, 
me l’han facilitat sense cap problema és relatiu a la modificació de crèdit núm. 9 del 
pressupost 2017. 
Era només conèixer perquè s’havia produït aquesta modificació i en aquest sentit és el decret 
3365, però no sé per quin motiu, doncs en el portal de transparència no es poden consultar 
cap de les modificacions de crèdit del 2017, entenc que és un error. 
És un error, primer he intentat verificar que no fos no només en les meves eines 
informàtiques, ho he consultat també en unes eines informàtiques de personal municipal, 
també s’ha produït aquesta mateixa falta de búsqueda. 
I per què trec el tema? Trec el tema perquè ja ho vaig treure també en el ple anterior, el tema 
de la transparència. Jo crec que és un tema molt important i que sí que es van produint canvis, 
vam veure una reaprovació del ple anterior que va ser el canvi de l’adreça web de l’AOC a 
l’hora de dipositar la informació i no això si ha tingut que veure..., però és molt important que 
aquesta informació estigui disponible per a tothom, no?
Després, curiosament una vegada he pogut consultar aquesta modificació de crèdit, he vist 
que independentment de que sobretot a final d’any es facin ajustos entre partides 
pressupostàries per poder fer front a certs temes, hi ha un ajust que sí que em sobta i és una 
reducció del capítol 6 d’inversions per transferir-lo a un capítol 2 de despesa. Jo crec que tot 
el que afecti al capítol d’inversions seria convenient doncs informar-lo en el ple i no que 
només passi per consultar al portal de transparència. 
En concret es redueix la partida del capítol 6, la 62500, de material inventariable edificis per 
incrementar neteges al departament d’obres. Bé, m’agradaria conèixer per què s’ha produït 
això, sobretot perquè es redueixen partides d’inversions. Gràcies.

Sr. Ferreté: Jo en quant al portal de transparència, no es preocupi, les modificacions de 
crèdit li passaré jo personalment, a partir d’ara, així no cal que les consulti. I comunicar-li que 
sí que convoquem pel 12 de desembre el que és la comissió de transparència. Res més.

_____________________

17. MOCIONS D'URGÈNCIA.

Conforme a l'art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
es presenten els següents acords pel procediment d'urgència.

_____________________

17.1 EXP.: SMSV170003. MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC DE CLAVEGUERAM I ENCÀRREC DE LA SEVA 
GESTIÓ A SABEMSA.

Vists els antecedents de l'expedient iniciat per decret d'alcaldia núm. 2017LLDC001019, de 3 
d'abril de 2017, per a la modificació de la forma de gestió del servei de clavegueram 
municipal, en ordre a que sigui gestionat de forma directa per mitjà de la societat mercantil 
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amb capital íntegrament municipal SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ EMPRESA 
MUNICIPAL, SA (SABEMSA). 

Atès que el ple, en sessió de data 27 de setembre de 2017, va prendre en consideració la 
documentació justificativa que, amb el caràcter de memòria tècnica, va elaborar la comissió 
d'estudi designada a l’efecte, conforme la gestió del servei de clavegueram municipal sota la 
forma d'una societat mercantil de capital íntegrament públic resulta més sostenible i eficient 
que la gestió directa per l'organització municipal o per un organisme autònom local; va 
aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió en el sentit anterior; i va acordar 
sotmetre l'expedient, amb els documents i informes que conté, a tràmit d'informació pública 
pel termini de 30 dies hàbils.

Atès que ha finalitzat el tràmit d’informació pública amb el resultat que durant el mateix no 
s’ha formulat cap suggeriment, al·legació ni oposició a les conclusions de la comissió 
d’estudi ni, per tant, a la procedència de la modificació de la forma de gestió plantejada.

Atès que en la instrucció de l’expedient s’ha seguit la tramitació prevista a l’efecte pel 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny (en endavant ROAS) i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (en endavant LRBRL).
Atès que de la dita instrucció i dels informes emesos durant la mateixa, cal considerar 
acreditada la procedència de modificar la forma de gestió del servei de clavegueram 
municipal perquè sigui gestionat de forma directa per mitjà de la societat mercantil amb 
capital íntegrament municipal SABEMSA. Tot això amb la finalitat de millorar les 
condicions efectives de la prestació del servei, ajustant la seva gestió a criteris de qualitat, 
eficàcia i economia de mitjans.

Atès, d’altra banda, que està ja aprovat definitivament (sessió plenària de 26 d’abril de 2017) 
i publicat (BOPB de 19 de maig de 2017) el Reglament sobre l’ús de la xarxa de 
clavegueram; que SABEMSA té la condició de mitjà propi i de servei tècnic de l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès, als efectes de les previsions de l’article 24.6 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(en endavant TRLCSP), en virtut de l’article 1.2 dels estatuts de la societat; i que la 
documentació justificativa de la modificació de la forma de gestió del servei incorpora el 
detall, determinacions i prescripcions, tècniques i econòmiques, necessàries per realitzar 
l’encàrrec de la seva gestió.

Vists els informes tècnics emesos pel cap de la Secció d’Activitats, Serveis i Medi Ambient i 
per la Interventora accidental.

Vist així mateix allò que preveuen els articles 85.2, A) de la LRBRL i 159 i 160 del ROAS, 
per remissió de l'article 188.5 del mateix reglament, en els aspectes d'aquests preceptes que 
són d'aplicació al procediment de modificació de la forma de gestió de la prestació dels 
servei; els articles 211 i següents també del ROAS, quant als requeriments de la prestació 
directa a través d’una societat mercantil de capital íntegrament públic; i l’article 4.1, n), en 
relació amb l’article 24.6 del TRLCSP, referent a la possibilitat que les administracions 
públiques realitzin encàrrecs de gestió a les entitats que tinguin la consideració de mitjà propi 
o servei tècnic de les mateixes.



47

En virtut de tot quant ha estat exposat; de conformitat amb els informes incorporats a 
l'expedient; en aplicació de les disposicions normatives invocades i de la resta que resultin 
d'aplicació; i en exercici de les competències que atribueix al ple l'article 22.2 de la LRBRL, 
en relació amb l'article 160 del ROAS i 24.6 del TRLCSP, ja esmentats, es proposa a 
l'esmentat òrgan municipal que adopti el següent

ACORD:

Primer.- Aprovar definitivament la modificació de la forma de gestió del servei públic 
municipal de clavegueram perquè sigui gestionat de forma directa per mitjà de la societat 
mercantil amb capital íntegrament municipal SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ 
EMPRESA MUNICIPAL, SA (SABEMSA), amb fonament i de conformitat amb les 
determinacions i prescripcions contingudes en la documentació justificativa de la modificació 
que va ser presa en consideració per aquest ple en sessió de data 27 de setembre de 2017.

Segon.- Encarregar la gestió directa del servei públic de clavegueram a SABEMSA, en la 
seva condició d’empresa pública de capital íntegrament municipal i de mitjà propi i servei 
tècnic de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. L’encàrrec, i la conseqüent gestió del servei, 
tindrà l’abast i s’executarà de conformitat amb les prescripcions i determinacions tècniques i 
econòmiques contingudes en la documentació justificativa referida en el punt ordinal anterior, 
i en els termes que es concreten a la mateixa, alguns dels quals, per la seva rellevància, es 
destaquen de manera extractada a continuació:

Objecte:
La gestió del servei públic i essencial de clavegueram municipal, comprensiva de totes les 
activitats tècniques i administratives que resultin necessàries per a la recollida, transport i 
aportació de les aigües residuals i pluvials a les xarxes de clavegueram de titularitat no 
municipal o a l’abocament a llera pública, prèvia depuració, si escau. Són part de la gestió les 
obres d’ampliació, renovació ordinària i extraordinària, reposició i reparació necessàries per 
al correcte funcionament d’aquests serveis, i el manteniment i conservació dels seus elements 
i instal·lacions que siguin de titularitat pública municipal.

Si la correcta prestació del servei ho requereix, l’Ajuntament, per mitjà de l’òrgan competent 
per raó de la matèria i de la quantia, podrà formular a SABEMSA, de manera puntual, altres 
encàrrecs de gestió o d’execució d’obres sobre el servei públic de clavegueram municipal 
complementaris al general de gestió que ara s’aprova. 

Durada:
L'encàrrec entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018, prèvia formalització en el document 
administratiu escaient, i tindrà una duració de vint anys a partir de la data d’inici.

Resolució de l’encàrrec de gestió:
Seran causes de resolució, el mutu acord de les parts expressat per escrit, la impossibilitat 
sobrevinguda d’acomplir el contingut de l’encàrrec, així com l’incompliment de qualsevol de 
les seves estipulacions.

L’Ajuntament, per mitjà del ple, podrà renunciar a l’encàrrec i deixar-ho sense efecte en 
qualsevol moment anterior a la data del seu venciment quan concorrin raons d'interès públic 
que així ho aconsellin, degudament acreditades, i prèvia audiència a l’empresa encarregada.
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Compensació econòmica:
En compensació per l’execució de l’encàrrec, SABEMSA rebrà anualment un cànon per un 
import que estarà integrat per la quantitat resultant de la previsió de despesa ordinària 
corresponent a la gestió del servei i la planificació d’inversions per a cada exercici, corregit 
pel cost de les inversions previstes i prèviament aprovades per l'Ajuntament i per les despeses 
extraordinàries que s'hagin hagut d'afrontar com a conseqüència de l'execució puntual de 
modificacions o avenços sobre les tasques inicialment previstes.

L'Ajuntament aprovarà anualment la previsió de despesa a proposta de la societat 
encarregada, també anualment, garantint l'aprovació, i conseqüent percepció per SABEMSA, 
d'aquella despesa que tingui la consideració d'ordinària d'acord amb les prescripcions 
tècniques.

El pagament del cànon restarà condicionat a la justificació de la despesa i serà objecte d'un 
ajust final en funció d’aquesta.

Per a l’exercici 2018 el cànon serà de 320.464,70 €, IVA inclòs, i s’abonarà a SABEMSA 
prorratejat en pagaments mensuals. En la última mensualitat es realitzarà l’ajust de l’import 
arran de la justificació final de la despesa efectivament realitzada.

Béns afectes al servei:
Amb la formalització de l’encàrrec, quedaran adscrits a SABEMSA els béns de domini públic 
afectes al servei públic de clavegueram, tant els ja existents com aquells que se n’incorporin 
durant la durada de l’encàrrec, sense que això impliqui cap transmissió del domini ni 
desafecció de la seva qualificació jurídica, què es mantindrà. 

L’adscripció es farà constar a l’inventari de béns municipal i, en el seu cas, en el Registre de 
la Propietat, mitjançant nota informativa. 

La societat encarregada serà responsable del bon funcionament i conservació dels béns, així 
com del seu reintegrament a l’Ajuntament en les condicions d'ús i conservació adequades, a 
la finalització de l’encàrrec.

Mitjans :
SABEMSA aportarà els recursos humans, materials i tècnics necessaris per a l’execució de 
l’encàrrec de gestió, sota els criteris d’economia, eficiència i qualitat. Als efectes anteriors, 
tindrà a tots els efectes la condició d’empresària en relació amb el personal a càrrec seu, 
respecte al qual exercirà els poders de direcció, control i disciplinari, i sense que, per tant, 
aquestes persones restin unides, en cap cas, a l’Ajuntament de Barberà del Vallès per cap 
vincle estatutari ni laboral.

Tercer.- Habilitar la consignació econòmica suficient en el pressupost per l'any 2018 per fer 
front a la despesa que suposa la previsió del cànon per a aquell exercici, amb una previsió de 
320.464,70 €, IVA inclòs.

D'igual manera, per a les anualitats successives i durant el periode de vigència de l'encàrrec, 
caldrà habilitar la respectiva i necessària consignació econòmica, conforme a les previsions 
de despesa que en s'aprovin anualment.
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Quart.- Facultar a l'alcaldia per a la formalització de l’encàrrec de gestió en document 
administratiu, així com també per dictar la resta d’actes que siguin necessaris per a l’execució 
i efectivitat del present acord.

Cinquè.- Publicar el document administratiu en què es formalitzi l’encàrrec de gestió en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè.- Donar conformitat a l'execució prèvia d'aquells treballs i obres que, de manera 
extraordinària i justificada, resultin necessaris per a la correcta transició de la gestió a 
l'empresa destinatària de l'encàrrec, per a la qual cosa podran formular-se els encàrrecs 
puntuals que siguin escaients.

Setè.- Notificar el present acord a SABEMSA, amb expressió dels recursos que procedeixin 
contra el mateix, així com a l’Àrea de Serveis Territorials i a l’Àrea de Serveis Econòmics i 
Administratius.

_____________________

D'acord amb el que disposen els arts. 19 del Reglament Orgànic  Municipal, i 82.3 i 97.3 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, al no haver estat dictaminat prèviament 
aquest punt  per la corresponent Comissió Informativa, resulta necessari, amb caràcter previ 
al seu debat i votació, ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió. Tot seguit, la 
seva inclusió en l'ordre del dia va ser aprovada per unanimitat dels membres presents, donant 
lloc a continuació al corresponent debat i votació, amb el resultat següent:

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
Un cop feta la votació sobre la urgència d'aquesta moció, i per l’ordre que es transcriuen, es 
van produir les intervencions següents:

Sr. Díaz: Bona tarda de nou. Primer de tot sí que diria i vull deixar-ho clar que bueno sí que 
m’hagués agradat que un tema com aquest que també s’ha allargat en el temps. En una 
demostració que, bueno, que la política moltes vegades, sempre va per davant de la 
burocràcia i que a vegades ens posem unes dates, això en principi s’hauria d’haver aprovat fa 
un any, era la previsió que teníem fa dos anys i ho estem aprovant ara.
Sí que dir que ha estat un procés llarg, complex..., almenys la informació que jo tenia del que 
em transmetien a nivell tècnic, a més la primera vegada que es feia aquests tipus de 
procediment a la casa i que ha estat com una prova pilot, també el que hem parlat abans de 
tots els serveis que hem parlat abans de l’enllumenat i la semaforia. Diguéssim que tots els 
serveis que ja gestionava SABEMSA, com aquest que és un servei nou, que jo i Junts per 
Barberà l’enquadrem i també tot l’equip de govern en una municipalització, vull dir, el que 
estem fent aquí no és una remunicipalització però sí que un servei que l’anclem en un mitjà 
propi com és SABEMSA. 
Però és això, ha estat un procés complex, però que no s’entengui com una crítica, sinó que 
són les ganes de treballar, d’avançar, d’anar ràpid i a vegades doncs quan estem en 
ajuntaments i en estructures que depenen d’Estats també com l’espanyol i espero que el nou 
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estat català doncs sigui més àgil, més ràpid i també transparent, que faci totes les coses des de 
la legalitat, sense corrupció, però que diguéssim que és això, que ha trigat un temps que a mi 
m’agradaria que això s’hagués aprovat d’una forma normal i que no anéssim avui amb una 
cosa, ràpid i corrent, amb un tema d’urgència, que ja ho va comunicar a la comissió 
informativa i que tots coneixeu també aquest tema.
De fet, el que fem és tancar el cercle, és fer l’aprovació definitiva de la nova forma de gestió. 
D’una gestió directa amb un mitjà propi que és SABEMSA, de tot el tema de clavegueram, 
tanquem també un cicle important que lliga amb una taxa que es va posar en marxa al 2012 i 
que ara doncs comencem a tenir, doncs un servei que el pot gestionar SABEMSA sense 
deixar una mica les reaccions i l’actual com a reacció des de l’ajuntament com havia estat 
fins ara. L’actuació que farà SABEMSA serà en base també a un pla director i que això ja és 
una cosa que Junts per Barberà també ha tramès a la resta de de l’equip de govern i que també 
ho deixa aquí, que és un tema de futur, que aquesta gestió que aprovem ara és una, però que 
tant de bo, diguéssim, igual que es fa amb l’aigua, doncs que SABEMSA, almenys nosaltres 
treballarem, potser no és el moment ara ni igual és en aquest mandat, poder és en el proper, 
però que sí que treballar sobre l’horitzó que al final sigui una cosa que la gestioni al 100% 
també la gestió de la taxa i dels diners directament des de l’empresa municipal SABEMSA. 
Doncs passaria als acords.

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 17.1 de la preacta) 

Sr. Rivera: En primer lloc, manifestar el sentit del nostre vot que serà favorable, 
evidentment, però sí que volíem compartir alguna reflexió.
En primer lloc, felicitar-nos per aquesta tasca. Com molt bé ha explicat el company Fabi, ve 
de lluny i aquesta hauria de ser segurament la primera de moltes aprovacions que ens 
permetin, com ara que ja tenim ordenat un dels mitjans propis que és SABEMSA, però hem 
d’ampliar els mitjans propis que tenim. Tenim un grup empresarial a l’Ajuntament de 
Barberà de buscar la manera d’optimitzar que es pugui fer servir com a mitjà propi, estic 
pensant amb Barberà Inserta, per exemple, que hem comentat moltes vegades i és una bona 
eina, no només per l’estalvi econòmic, sinó per la garantia de qualitat en l’ocupació i per la 
garantia de qualitat en el servei. 
La contractació acaba sent un problema i ara amb la nova llei de contractes que entrarà en 
vigor al març, s’intenten corregir aquests problemes, no és casual que es vagin aprovant lleis 
de contractació del sector públic i, per tant, aquesta eina que ens permet la llei i que és la 
millor des del punt de vista econòmic, però també social és la que nosaltres volem que 
continuï ampliant-se. Per tant, felicitar-nos i endavant.

Sr. Díaz: També diré alguna cosa més, és un servei prou important per la ciutat, de fet ho 
paguem en els nostres impostos o quan paguem el rebut de l’aigua, per dir-ho així i de fet és 
un servei bàsic, que és veritat que és un servei d’aquests grisos, perquè està sota terra i a 
vegades la gent doncs també veu algunes quantitats d’inversions que s’han de fer i 
manteniment que s’ha de fer de clavegueram i són inversions prou importants, però que 
diguéssim que és una cosa  essencial perquè al final doncs tot aquests tipus d’aigua doncs és 
això en algun lloc han de confluir i han de sortir també de la ciutat.
Agrair les paraules del company Pepe Rivera (Recuperem), de fet és com estem treballant i 
l’objectiu de l’equip de govern des de l’inici de quan estava Esquerra, com ara que no està, 
però amb la resta de l’equip de govern que continuem és l’objectiu i com dic, és un tema 
complex. 
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Els objectius que teníem era d’anar molt més ràpid amb tot. Sí que passarem aquest mandat 
segurament posant al dia i arreglant tots els serveis que ja gestionava, diguéssim, a mi 
m’agrada utilitzar també aquest llenguatge de dir reforçant la municipalització de serveis que 
ja gestionava SABEMSA, però també municipalitzar els serveis que han aparegut de nou o no 
han aparegut i de fet això és un tema que ja s’havia parlat en algun moment de fer-ho així, 
però que diguéssim que l’hem entomat i que..., i jo també agrair que no s’entengui tampoc 
com una crítica perquè sí que a nivell tècnic això sempre se’ns ha dit, que és un tema no per 
aquest ajuntament, totes els procediments que hem seguit per posar al dia i poder fer aquests 
encàrrecs. No sabia fet mai a la casa, i que, bueno, els objectius han estat uns d’anar més 
ràpid, no ha pogut ser, però sí que l’important que a partir de l’1 de gener doncs tindrem una 
empresa prou arrelada a la ciutat que és SABEMSA. Una empresa que és nostra, de tots els 
barberencs i barberenques i que també per fi doncs podrem fer una actuació programada, 
gestionada i planificada del clavegueram que no s’havia fet fins ara. 
I que esperem que altres tipus de servei, de fet estem treballant per poder-ho fer el possible, 
però ja dic jo també a vegades vull ser clar i tampoc i a vegades sóc massa clar i potser no ho 
hauria de ser tant, però que és això que està costant i estan sent processos complexos, però 
que l’objectiu continua dempeus i com ja s’ha dit tenim mitjans propis que es podrian 
executar i l’única cosa que és que tots anem en la mateixa direcció, tant a nivell polític com a 
nivell tècnic per fer-ho possible. 
I sobretot agrair doncs les paraules de Pepe Rivera, de Recuperem. Gràcies.

_____________________

17.2 EXP.: 2017N060U0240027. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS DEL PSC I D'ERC DAVANT L'ACTE DE L'AUDIÈ NCIA 
NACIONAL DE PRESÓ INCONDICIONAL PER ORIOL JUNQUERAS , 
RAÜL ROMEVA, JOSEP RULL, DOLORS BASSA, CARLES MUNDÓ , 
JORDI TURULL, JOAQUIM FORN I MERITXELL BORRÀS.

Moció presentada pels grups municipals del PSC i ERC, el text íntegre de la qual es transcriu 
a continuació:

"El dia 30 d'octubre el fiscal general de l'Estat va presentar davant l'Audiència Nacional i el 
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el 
Govern de la Generalitat, i contra a la Mesa del Parlament de Catalunya per haver dut a terme 
l'aplicació dels resultats de l'1 d'octubre.

Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància judicial a la presidenta del 
Parlament i de la major part dels membres de la mesa fins a la seva declaració.

Atès que, el respecte a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de Dret, no hauria 
de ser un obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan resolucions com la de 
l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de representants dels ciutadans de 
Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes -atenent els motius del seu 
empresonament cautelar- poden afeblir el marc de convivència que el nostre sistema polític 
ha de protegir.

Atès, el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i la 
negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del 
pluralisme i la participació política en una societat democràtica.
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Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l'entesa 
en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, no volem alimentar cap espiral de 
reacció que esquerdin els espais de diàleg i convivència pacífica del nostre municipi i des 
d'aquest Ajuntament, que al llarg dels anys, sempre s'han defensat les institucions del govern 
de Catalunya. El compromís de Barberà del Vallès amb la llibertat, la pau, el diàleg i 
Catalunya és ferma i innegociable.

Per tot l'esmentat anteriorment, els Grups Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Esquerra Republicana de Catalunya, proposen al Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 
l'adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Rebutjar l'escalada repressiva i demanar, -respectant la independència del poder 
Judicial- la revisió d'aquest acte judicial de caràcter cautelar, i la posada en llibertat de l'Oriol 
Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Jordi Turull, Joaquim 
Forn, i Meritxell Borràs empresonats, malgrat haver actuat sempre pacíficament i d'acord al 
seus valors democràtics.

Segon.- Exigir la fi de la judicializació de la política catalana i condemnar l'arbitrarietat i el 
mal ús amb el qual s'estan aplicant les lleis. Exigir la separació de poders que tot estat de dret 
digne ha de garantir.

Tercer.- Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, inclosa la Unió Europea i 
la resta d'institucions internacionals i davant la proximitat de la convocatòria electoral 
sumada a la delicada situació política i social actual que viu Catalunya, que aconsegueixin 
plegats afavorir un marc de resolució política, mitjançant el diàleg i l'acord.

Quart.- Expressar el ple suport a l'autogovern de Catalunya, treballant perquè les 
competències interrompudes per l'aplicació de l'article 155 de la CE sigui ben aviat retornades 
al govern i al parlament de Catalunya.

Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, al 
Govern de l'Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis de Catalunya."

_____________________

D'acord amb el que disposen els arts. 19 del Reglament Orgànic  Municipal, i 82.3 i 97.3 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, al no haver estat dictaminat prèviament 
aquest punt  per la corresponent Comissió Informativa, resulta necessari, amb caràcter previ 
al seu debat i votació, ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió. Tot seguit, la 
seva inclusió en l'ordre del dia va ser aprovada per 19 vots a favor (2 RECUPEREM, 2 ERC, 
4 JUNTSXB, 5 PCPB, 6 PSC) i 2 vots en contra (PP), donant lloc a continuació al 
corresponent debat i votació, amb el resultat següent:

Vots a favor: 10 (2 RECUPEREM, 2 ERC, 6 PSC)  
Vots en contra: 2 (PP)
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Abstencions: 9 (4 JUNTSXB, 5 PCPB)

APROVADA
_____________________

INTERVENCIONS
Un cop feta la votació sobre la urgència d'aquesta moció, i per l’ordre que es transcriuen, es 
van produir les intervencions següents:

Sr. Báez: Jo passaré a llegir la moció.

(Efectua una lectura de la moció, la qual no es transcriu per constar íntegra en el punt 
17.2 de l’acta)

Sr. Rivera: Molt breument. Nosaltres subscrivim els acords d’aquesta moció. Només 
esmentar tres qüestions. Primer, tot i que no forma part de la moció, en recordar-nos també 
dels Jordis que estan també a la presó i que en segon lloc, que aquesta institució de la presó 
provisional és una eina molt extrema i que s’està utilitzant d’una manera indiscriminada i 
això ens preocupa perquè no oblidem que estem en un país, en el qual doncs el senyor Felip 
Puig feia llistes perquè delatessim a activistes i l’Estat espanyol amb el govern del PP al 
davant ha impulsat lleis com la llei mordaza, per tant, quan tenim tantes persones que s’estan 
veient processades per fer vaga, per expressar-se i manifestar-se públicament que s’utilitzi 
aquesta institució de la presó provisional ens amoïna molt.
I, en tercer lloc, desitjar i crec que aquestes mocions serveixen per això també, per generar 
aquesta sensibilitat i esperar i treballar perquè aquest divendres o com a molt tard, aquest 
dilluns de la setmana que ve el jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem pugui decretar la 
llibertat i que aquestes persones puguin estar amb les seves famílies i si volen fer campanya 
política pel 21D la puguin fer i si no volen fer-la també. Només aquestes tres coses. Votarem 
a favor.

Sr. Fernández: Desde el Partido Popular, pues bueno nos sorprende, a medias, que el Partido 
Socialista, el PSC, pues presente una moción de este calibre con Esquerra Republicana ¿no? 
Eso nos da una cierta idea de cual va a ser su estrategia o por quién se está decantando para 
formar gobierno en las próximas elecciones.
Es sorprendente porque el PSC ha comprado la mercancía averiada del separatismo, con esos 
argumentos de que pues bueno estas personas fueron encarceladas por sus ideas y no por 
incumplir la ley ¿no? Ha comprado esa mercancía como digo de que estamos ante decisiones 
políticas y que tenemos una justicia en España que es arbitraria y que, por lo tanto, hay que 
enmendarlo y hay que presionar a los jueces.
Esa versión que es la que nos venden y nos explica en esta moción aunque lo dicen con 
bastantes meandros y perífrasis, es que en España vendría a ser como una especie de 
dictadura en la que no existen realmente derechos y libertades fundamentales y que, por lo 
tanto, se estarían vulnerando esas garantías de estas personas.
La justicia, sin embargo, no tiene que hacer ningún tipo de favor como hemos oido antes al 
portavoz de Recuperem Barberà no tiene que hacerle ningún favor a la política, nunca. Tiene 
que seguir sus propios criterios y no los que convengan o puedan convenir a la política o a los 
políticos. Y por su parte la política y los políticos les corresponde también respetar la 
independencia judicial y abstenerse de querer influir en las decisiones judiciales, como es en 
este caso, a pesar de que se diga en la moción que no se pretende presionar. Evidentemente, 
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no estamos ante una mera opinión, porque de lo que nos quiere convencer el PSC y Esquerra 
Republicana, pero yo insisto en el PSC, porque es el portavoz de esta moción, es que nos está 
arrojando unas sospechas claras sobre las decisiones judiciales de ordenar precisamente esta 
prisión provisional y son sospechas de la politización de la justicia. Por lo tanto, nosotros 
creemos que esto es absolutamente intolerable y que ninguna razón política ha de pesar en el 
tratamiento judicial de estas personas.
Además creemos que tampoco…, esto que se dice de que está contribuyendo al victimismo 
¿no? Al victimismo nacionalista, es que siempre va a haber ese victimismo nacionalista. 
Tendríamos, de todas formas, una campaña anómala porque en Catalunya en los últimos 
tiempos siempre hemos tenido una situación anómala, de falta de garantías, pero 
precisamente de la parte de la población y de los representantes que no son independentistas 
y, por lo tanto, como digo, nosotros creemos, desde el grupo Popular, que esta moción es 
absolutamente, totalmente improcedente.
Al portavoz del PSC pues le gustaría que els ex consellers y también los Jordis ¿por qué no 
decirlo? pudieran hacer campaña sin impedimentos, fuera de la cárcel y a nosotros, a los 
representantes municipales del Partido Popular pues nos hubiera gustado más que estos ex 
consellers no hubieran hecho..., no hubieran vulnerado la ley pero lo hicieron y por lo tanto la 
normalidad en Estado de Derecho es que se les juzgue y si hay una sentencia definitiva que 
establezca una serie de penas pues que cumplan esas penas. 
Y esa es la normalidad en un Estado de Derecho y por tanto nosotros creemos que estas 
mociones van sobre el sentido de desprestigiar nuestro Estado y vender una versión de esos 
supuestos presos políticos que es inaceptable.
Por lo tanto, nuestra posición esta muy clara, vamos a votar en contra y lamentamos que el 
PSC, como digo, acabe en esas tesis podemitas. Gracias.

Sr. Pubill:  Li ha faltat dir al senyor Jaime Fernández treure Venezuela també en aquests 
comentaris que ha fet. 
Bé, simplement des d’Esquerra Republicana el que direm és que pot estar tranquil, nosaltres 
no hem venut res, cap tipus de mercaderia com vostè diu. Entenem que el Partit Socialista en 
aquest cas han entès perfectament de què es tractava aquesta moció, per tant, ha sigut 
relativament fàcil doncs arribar als acords, a poder fer un argumentari, diguéssim, una moció 
en la qual ens assentéssim còmodes des de dues posicions en un principi que poden semblar 
que estiguin molt allunyades i que en altres punts doncs, evidentment, ho estem i comentar 
doncs per exemple també quan parla el representant del Partit Popular, no sé com ho ha dit..., 
bàsicament que hi ha unes «sospechas y no sé qué...» potser valdria la pena que penses una 
mica abans de..., jo li aconsellaria que tirés una mica d'hemeroteca i pensés una mica en les 
coses que diuen perquè ara per exemple sabem que la Guardia Civil està investigant a la 
Marta Rovira perquè sembla ser que en alguns llocs, en alguns papers, en algunes filtracions 
que hi ha es parla d’una Marta i evidentment ja saben que és la Marta Rovira i en canvi M. 
Rajoy dels papers del Barcenas encara no sabem qui és. Per tant, quan parlem de sospites val 
la pena pensar una mica el què es diu.
Diuen vostès que els hi agrada o els hi agradaria que es compleixin les penes. A nosaltres 
també, sobretot la que té a veure, per exemple, amb la gent que va assaltar el Blanquerna, 
amb els familiars de la monarquia que han robat i que encara estan por ahí donant voltes a 
Suïssa. De tots els corruptes amb corbata, del qual en el seu partit en tenen bastanta 
constància..., i bàsicament el que nosaltres pretenem amb aquesta moció és demanar la 
llibertat immediata de les persones que s’han esmentat de la Meritxell Borràs, Raül Romeva, 
Carles Mundó, del Jordi Turull, del Josep Rull, de la Dolors Bassa, del Joaquim Forn, de 
l’Oriol Junqueras i també com deia el company de Recuperem també pensem en els Jordis, en 
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els quals ja vam aprovar una moció per també reclamar la seva llibertat en l’anterior ple.
D’aquest grup de persones, hi ha els polítics més legals que jo he conegut mai i algun d’ells 
els hi puc assegurar que molt de prop. Ara aquestes persones són a la presó, nosaltres ens 
sentim molt orgullosos de dir que som els seus companys i companyes. El recordem cada dia, 
el seu exemple ens esperona en seguir lluitant democràticament i amb pau, no ens debiliten, 
ni ens enganyen els carronyaires que amb mentides pretenen embrutar aquesta lluita i ens 
titllen a nosaltres d’abduïts, d’adoctrinats o d'il· lusos.
Agraïm també a tots els companys i companyes, amics i amigues de Barberà, que us 
manifesteu en contra d’aquesta injustícia molts dies i, sobretot, cada dilluns a davant de la 
porta d’aquí de l’Ajuntament. Dintre d’aquestes injustícies nosaltres dels estats criminals i de 
l’Europa còmplice no en volem saber res i sempre estarem al costat de la gent que la vol 
combatre. 
Perquè el paper de la democràcia mai ha d’anar abraçat a la violència ni a la presó injusta. 
Per a nosaltres la Meritxell, el Raül, el Carles, el Jordi Turull, el Josep, la Dolors, l’Oriol, el 
Joaquim i també el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez són presos polítics perquè no entenem 
que aquesta justícia espanyola que no empresona a corruptes amb corbata, com deia abans, 
que no empresona als assaltants feixistes i els ultres al Blanquerna, que no empresona als 
familiars de la monarquia per robar sigui tampoc independent del poder polític i empresoni a 
qui defensa les seves idees, sense violència i sense haver tingut cap judici. Aquesta és la 
democràcia que defensen vostès, nosaltres no.
La democràcia efectiva i complerta no ho serà fins que hi hagi igualtat plena per tothom, 
també evidentment a la justícia però sembla que això no canviarà de moment, tot això respon 
a criteris legals, no respon a criteris legals, sinó a un ús ideològic del dret que posa en 
evidència el trencament del principi de la separació de poders a l’Estat espanyol. L’ús 
partidista de la fiscalia, la vulneració drets fonamentals, la violació del dret al jutge 
predeterminat per la llei i un abús del dret.
El dia 30 d’octubre el fiscal general de l’estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el 
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el 
govern de la Generalitat de Catalunya i contra la mesa del Parlament per haver dut a terme 
l’aplicació dels resultats de l’1 d’octubre. El dia dos de novembre l’Audiència Nacional 
decreta presó per a vuit membres del legítim govern de la Generalitat de Catalunya, un dels 
quals a més president d’un partit polític amb 87 anys d’història sense casos de corrupció i en 
demana la detenció de la resta. 
Creiem que els fets que han donat lloc a aquesta imputació no volen constituir un delicte de 
sedició, d’acord amb el codi penal vigent sinó un lliure exercici del dret de manifestació. 
Per tant, es vulnera l’article 21 de la Constitució Espanyola que vostès tan defensen. No s’han 
donat els supòsits que la llei d’enjuiciamento criminal i la jurisprudència constitucional 
exigeixen per dictar presó provisional, també es vulnera aquí l’article 17 de la Constitució. 
Per tant, destaquem que en aquest punt la manca de motivació de la interlocutòria ni  ha 
demostrat per què hi ha risc de fuga, ni com podrien els imputats haver materialitzat la 
destrucció de proves ni com juga en aquest cas el risc de la reiteració delictiva quan són 
milers i milers de persones les que voluntàriament ens mobilitzem.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins de l’actual Unió Europea. Atempta contra 
els drets recollits a la declaració universal dels drets humans proclamada per l’assemblea 
general de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948 i també contra el conveni europeu 
per la protecció dels drets humans i les lleis de les llibertats fonamentals adoptada pel Consell 
d’Europa de l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol. Per tant, no entenem..., o bé sí que 
ho entenem, però no ho compartim en absolut les afirmacions que ha fet el company del Partit 
Popular. Em reservo en tot cas si he de dir alguna cosa més per després. Gràcies.
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Sr. Díaz: Bona tarda de nou. Nosaltres hem tingut una seriosa discussió a l’entorn d’aquesta 
moció, no tant perquè a nivell local, doncs que hi hagi dos espais polítics que en un cert punt 
pensin diferent i que trobin punts en comú sempre és positiu, però diguéssim estem parlant 
d’un tema que, a veure, que pel que hem viscut, el que estem vivint i el que molt 
presumiblement viurem a partir del 21 de desembre, és un tema prou seriós. 
I dir que hem tingut problemes tant a la presentació, el que és la introducció, com en el tema 
dels acords perquè som una força política que el primer que ens ha sorprès és que sigui una 
moció que amb tot el dret només parla estrictament d’unes persones amb una situació que les 
primeres persones que van entrar a presó i Esquerra Republicana ho ha citat, però que és això, 
vull dir, diré primer el vot que farem que serà d’abstenció. Perquè sí que hi ha una cosa que 
és bàsica, votem abstenció perquè sí que volem tenir un gest que no obstaculitza l’aprovació i 
que una abstenció doncs entenc és una posició que dóna un marge també a entendre una visió 
positiva del que es presenta i perquè hi ha una cosa bàsica. Qualsevol cosa que es presenti en 
favor de millorar la situació de qualsevol pres polític, sigui d’on sigui i sigui de qui sigui, 
nosaltres a això mai votarem en contra. Això sí que ho vull deixar clar. I per això farem 
l’abstenció. 
Però torno a insistir, vull dir el que ens ha sorprès més és això, vull dir en un tema com el que 
està passant a Catalunya en una actuació que està fent l’Estat que diguéssim que la repressió 
prèvia al referèndum que també vam viure aquí amb l’actuació d’alguns agents de la policia 
local, la repressió que ha viscut tot aquest país, la situació en la qual estan centenars 
d’alcaldes i alcaldesses d’aquest país, la situació que estan les persones que aquí es citen en la 
moció, però també els Jordis, però també altres situacions que s’han donat, mestres que han 
hagut d'anar a declarar perquè se’ls està acusant de coses inversemblants,...vull dir, ens ha 
sorprès que es presentes una cosa que enteníem que bueno s’han posat d’acord. També és 
veritat que nosaltres podríem haver entrat en el diàleg d’aquesta moció però és que veiem 
molt difícil avui per avui arribar..., bàsicament i que s’entengui el que dic a un acord amb el 
Partit Socialista a Catalunya i, valorant positivament que hagi arribat a un acord a nivell local 
a Barberà, però és que mentre s’està aprovant aquesta moció ens trobem que el Partit 
Socialista de Catalunya és el mateix que ha anat a la Junta Electoral a denunciar el tema del 
llaç groc i que la Junta Electoral actuï per prohibir que aquell dia doncs qui ho consideri 
oportú porti aquell llaçet. Això ho ha fet el Partit Socialista de Catalunya, això...ja diem, que 
fem aquest vot, no fem un vot favorable, sinó fem una abstenció. Fins i tot, hem valorat el vot 
en contra pel que no acabem d’entendre el paper que està jugant el Partit Socialista de 
Catalunya a nivell nacional i a nivell de l’Estat.
També ja dic, pel text, aquí hi ha termes que parlen de..., insisteix en el tema de la 
convivència, també fa un esment en el cas de Barberà al tema de la convivència i amb això 
tots estem implicats, però el que estem vivint ara és que la única violència que estem rebent 
és de l’extrema dreta i fins i tot de partits que s’estan manifestant amb el Partit Socialista de 
Catalunya. 
Aquest dissabte hi ha convocada una manifestació a la seu nacional de la CUP on va una 
entitat que s’ha manifestat amb el PSC, que esperem que el PSC estigui al costat dels nostres 
companys defensant una seu que democràticament fa el seu consell polític. A Barberà hi ha 
representants també d’Esquerra Republicana, com el Ramon Cos, doncs que l’Ateneu de 
Barberà ha rebut pintades, l’església ha rebut pintades, la casa d’una persona a nivell 
individual (un veí) doncs ha rebut pintades, vull dir... i aquesta violència només l’estem 
rebent un sector. Ningú s’està expressant de forma violenta des del 2012, des del 2010, que la 
societat catalana s’està manifestant pacíficament. Mai ha hagut cap acte de violència en 
relació a tota la mobilització que està fent aquest partit, per tant, quan es parla de la 
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convivència, tots estem a favor. 
De fet creiem que el fet de poder votar, de que s’accepti la sobirania de Catalunya i s’accepti 
el que votem els catalans i les catalanes és la millor contribució que podem fer a la 
convivència en aquest país i també a la resta de l’Estat espanyol. També insisteixo, es parla 
de les competències interrompudes i que si ben aviat siguin retornades. Entengueu que un 
espai polític com la CUP i també els companys de l’assemblea local de Podem, doncs això no 
ho veiem en el sentit que nosaltres li donem al 155. No estem esperant que d’aquí a uns dies 
hi hagi un gest en positiu de l’Estat espanyol perquè ens ho treguin. Vull dir, és que estem en 
contra, és que ens han intervingut l’Estat, és que hi ha un alcalde socialista a Lleida que està a 
dia d’avui al·lucinant de que el seu partit ha donat suport al 155, quan ara li estem dient que 
unes peces que legítimament estan en un museu, ja no diré català, sinó un museu d’una 
parròquia, que era la parròquia de Lleida, que tenia terres tant a la franja de ponent a Osca, 
com a Catalunya, històricament, doncs que això en base al 155, potser que la Generalitat de 
Catalunya faci la seva pròpia funció de presentar un recurs a això.
Tot això ho explico perquè entengueu, perquè sé que això ja ho hem valorat a nivell de Junts, 
per donar lectures, però és això no ens veiem capaços de votar una moció..., esperem que les 
assemblees locals d’Esquerra i del PSC també ho entenguin, però jo entenc que el que espera 
Junts per Barberà són altres tipus..., i no Junts, crec que la societat catalana espera altres 
gestos sobretot no dels companys d’Esquerra Republicana, que ho estan donant tot, i de fet 
aquí tenen companys seus a la presó, sinó dels companys o dels veïns i veïnes nostres que 
militen en el Partit dels Socialistes i dirigeixen el Partit dels Socialistes, necessitem un altre 
tipus de missatge molt més clar de rotunditat en contra del 155, de no manifestar-se en 
persones que estan violentant els carrers, que estan agredint a catalans que s’estan expressant 
de forma pacífica. I que potser..., no sé si m’he allargat massa i és una explicació, ja dic per 
justificar un vot d’abstenció, que jo també entec que l’entendran els companys d’Esquerra 
Republicana i espero que també a nivell local també l’entenguin els companys i companyes 
del Partit Socialista de Catalunya. Gràcies.

Sr. Ferreté: Hola, molt bona nit. Des de la Plataforma Ciutadana per Barberà recordar-los 
que vaig llegir un comunicat en el qual es demanava que l’Estat espanyol retirés l’article 155. 
El nostre sentit de vot seguirà sent el mateix, abstenció, fins que no es resolgui. I només 
demanar que tots els temes dels empresonats que hi ha pendents que es resolguin el més aviat 
possible. Res més. Gràcies.

Sr. Báez: Molt breument, no cal allargar-nos molt. Jo agraeixo les intervencions, 
especialment les de Recuperem Barberà i les de Junts per Barberà i, òbviament, la del 
company que presenta la moció junts amb nosaltres, però també heu d’entendre que tampoc 
ni fem gestos, ni fem actuacions per agreujar a ningú. Ho fem perquè en aquest cas, nosaltres 
des del principi ja vam dir o vam manifestar com a partit que trobàvem desproporcionades o 
molt desproporcionades aquestes mesures cautelars que es van dictar. Per tant, avui hem 
trobat o en aquest espai hem trobat presentar aquesta moció, vam fer una moció primer 
només nostra, després atès que Esquerra també havien presentat una moció doncs vam mirar 
d’arribar a un acord i presentar una conjunta en la que ambdues parts estiguéssim d’alguna 
manera a gust i el que hem fet és això, amb l’ànim de manifestar una queixa des d’aquest 
Ajuntament i que es vegi que també tenim una postura. 
Postura que es veu que al Partit Popular li preocupa molt. Jo no sé si li ha preocupat més la 
moció o què passaran després de les eleccions, a qui donarem suport o amb qui pactaríem o 
no. En qualsevol cas jo ja sí que li desvelaré que nosaltres no donarem suport al Partit 
Popular, si és això el que l’amoïnava o si aquest camí que veia on arribàvem nosaltres 
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després de les eleccions. No sé on arribarem, ni què farem, ni com estarem, però el que sí 
sabem segur és que no li donarem suport al Partit Popular.
Jo crec que res més. Així el tema...sí, en tot cas, jo crec que s’ha dit una cosa que no sé si és 
ben bé o com a mínim jo no la tinc entesa així, que és que la queixa a la Junta Electoral per 
això del color groc i tal, jo crec que l’ha portat el Partit Popular, no el PSC, crec que ha estat 
el García Albiol, no sé si a més nosaltres també hem participat, però pensava que era un tema 
només del Partit Popular. I ja està. Res més. Agrair les intervencions, les abstencions i els 
vots a favor. 
I doncs passar-li en tot cas la paraula al Pere per si vol afegir alguna cosa més. Gràcies.

Sra. Fuster: S’enceta aquí un altre torn d’intervencions veig per les peticions de paraula. No 
passa res, senyor Rivera, el farem. Tornem a començar si us assembla bé per ordre.

Sr. Rivera: Com que entenc que el Pere tancarà el debat. Només per al·lusions del senyor 
Fernández. Jaime, en sap molt greu aquest to bèl·lic que estàs emprant..., jo crec que és molt 
bona notícia que hi hagin consensos, que hi hagin trobades perquè no estem parlant del què 
ens agrada, ni estem parlant de les eleccions del 21 de desembre. Potser jo ho he dit perquè 
poguéssim fer campanya però no..., i quan jo hem referia a això no estem parlant del que ens 
agrada o que ens facin favors, estem parlant de que es faci justícia. No es tracta que la 
judicatura li faci favors a la política. Tant de bo, la judicatura pogués actuar lliurement en 
casos com el de «la caixa b» del Partit Popular, però no es tracta d’això. Aquí es tracta de 
parlar d’aquesta moció i el que demanem és justícia. Gràcies.

Sr. Díaz:  A mi se m’ha oblidat citar a Recuperem que sé que també vota a favor, ho ha 
enunciat així..., que també és això, vull dir que...contents que s’arribin a aquests consensos a 
nivell local, però que és això, quan estic dient que hem canviat l’opció que teníem més clara i 
la que havíem..., la que portàvem, diguéssim, més discutida era la del no, però el que diem, el 
que també volem que s’entengui que sobretot el que deia, sobretot l’esment, a que qualsevol 
gest o iniciativa o millora de la situació dels presos, que hauria de ser la llibertat dels presos 
polítics catalans i els que siguin per motius polítics el que nosaltres mai votarem en contra. I 
sobre el tema aquest que ha esmentat l’Antonio Báez, dir el que dic, que contents que a nivell 
local s’arribin a aquests consensos, però el que està passant a nivell nacional i a nivell de 
l’estat ratlla si ho basem amb el que avui es presenta aquí i que és una cosa positiva, doncs 
ratlla, un exemple, doncs una mica esperpèntic. El que estic dient és que no faré valoració del 
que ha passat amb el tema de la Junta Electoral de Zona o provincial o central, no sé on s’ha 
presentat, però sí que hi ha hagut una acció que ha fet coordinada el Partit Popular i 
Ciutadans respecte al tema de les fons i altres tipus de coses, però en concret el tema del llaç i 
que el dia de la votació del 21 no es pugui anar o que al final la junta ha emès un dictamen és 
a petició del Partit Socialista de Catalunya. Vull dir, que és el que estic dient. Tan de bo, 
aquest gest que esteu fent avui aquí, els socialistes de Barberà, doncs serveixi per fer la 
pressió que s’ha de fer a un partit, que ja dic, què fa el PSC anant a una junta electoral a 
parlar d’un llacet que segurament el que farà és que aquell dia anirem..., de fet hi ha una força 
política que es presenta a les eleccions que el seu color és groc, ja per començar..., no sé què 
passarà, no sé si ens haurem de canviar el color de les targetetes..., o no sé. Vull dir, explico 
una situació que sí que s’ha donat i sí que ha estat el Partit Socialista. Sí que per una altra 
banda la Junta Electoral ha anat al PSC i Ciutadans a denunciar el tema de les fons, altres 
tipus de mobilització que estan havent-hi vinculades a aquest color groc i al tema de la 
pancarta famosa que estava penjada a l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha hagut de 
despenjar perquè també s’ha fet una petició a la Junta Electoral. Gràcies.
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Sr. Pubill: Agrair tants els vots favorables com l’abstenció o les abstencions. 
Sí que voldria fer esment especial en què en el passat ple vam presentar no només nosaltres, 
sinó d’altres companys de la resta de partits que formem part d’aquest consistori, diferents 
mocions que anaven en la línia del que estem parlant tota l’estona i que portem mesos 
parlant-ne. Crec que va quedar demostrat doncs que nosaltres quin és el posicionament que 
tenim. És tan clar el nostre posicionament amb tot el que té a veure amb el tema del país que 
per un trencament de pacte municipal que tenia a veure amb el referèndum de l’1 d’octubre 
nosaltres hem sortit del govern. Evidentment, amb això el que estic dient és que respectem i 
agraïm les explicacions dels companys de Junts i, diguéssim deixar clar, doncs que malgrat 
tenir diferents posicionaments, des d’Esquerra el que pensem que val la pena és fer el  màxim 
d’esforços començant per aquest ajuntament de trobar consens i de posar-nos d’acord amb 
temes que com a mínim creiem que siguin injustícies, i per tant, ens felicitem de poder haver 
arribat a acords. Igual que vam fer-ho amb altres partits en els anteriors plens. Gràcies.

_____________________

18. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents: 

Sr. Pubill: Breument, voldria, si ens poden donar una visió, una explicació de com està el 
tema de l’App de comerç, si després de tota la feina feta durant tot aquest temps, si hi ha 
previsió de quan es començarà a estar operativa i diguéssim quin és el timing que es manega 
diguéssim que tenim com Ajuntament. Gràcies.

Sr. Pérez: Bona nit de nou. Res, és preguntar sobre el cap de setmana de 29 d’octubre que 
molts vam poder veure aquí a la porta de l’Ajuntament un dispositiu policial durant aquell 
cap de setmana, no sé si 24 hores, però sobretot les hores diürnes el van poder veure a la porta 
de l’Ajuntament. Saber per què es tractava? Si era algun tema de seguretat o alguna cosa..., 
perquè era un fet no habitual i bàsicament més per curiositat, per saber si era algun tema de 
seguretat o res important. Gràcies.

Sra. Sempere: Bona tarda. Bé varis ciutadans doncs ens informen i ens diuen que des de 
final de juliol l’equipament del Forat està tancat. Llavors doncs sembla ser també que la 
revista municipal del mes passat s’informava que s’obria un període de consulta als joves 
sobre quin seria una mica el destí o que els hi agradaria trobar en aquest equipament. Llavors 
també hem vist que hi ha un increment d’inversió de 12 mil euros als espais la Roma i el 
Forat i voldríem doncs saber si és possible tenir informació de en quina situació es troba ara 
mateix l’equipament el Forat. Gràcies.

Sra. Fuster: Alguna resposta a donar o us trobareu després amb els regidors per fer les 
respostes pertinents?

Sra. Sánchez: Respecte al Forat, més que res, bueno, a nivell tècnic i també polític vam estar 
parlant sobre el Forat i es va decidir treballar amb el tema del..., també per un fet pel tema 
que les joves adolescents que van al Forat són menors i una mica per poder treballar-ho 
millor es va decidir tancar temporalment, diguéssim durant l’estiu i el que queda de tardor. 
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Per una mica valorar com podríem fer el Forat d’una forma diferent. 
Ara sí tot va bé a principis d’any la idea és que es faci la licitació per tornar-ho a obrir. 
Ara s’han fet també, amb aquests 12 mil euros s’estan fent reformes de pintar els espais, s’ha 
comprat material. I això, en principi en aquesta setmana hauria de sortir un decret d’alcaldia 
per poder començar a fer el que és la licitació perquè al gener-febrer pugui tornar a obrir.

Sra. Molinero: Bona nit. Bé, doncs el tema de l’App s’està treballant. Estem..., bé es va 
haver d’aturar, això suposo que ho saps, però ara comencem a treballar en ella i es preveu que 
més o menys pel febrer estarà funcionant. Clar, és preveu. De tota manera els timings no els 
tinc aquí. M’ho apunto i t’ho passo. D’acord? 

Sr. Grimaldo: Roger, quin dia va ser exactament?

Sr. Pérez: Bé ho vam veure el cap de setmana del 28-29 d’octubre que clar molta gent es 
preguntava si era per un tema de seguretat, perquè coincidia els dies després de la declaració 
d’independència, que es va produir al Parlament de Catalunya i era una situació no habitual 
de veure aquí a la porta de l’Ajuntament un o dos cotxes policials amb la patrulla dins de 
l’Ajuntament i era un tema que no sé..., bàsicament és per saber de què es tractava de tenir 
aquí dues patrulles quan podien estar vigilant la resta del municipi.

Sr. Grimaldo: Ara mateix fa un mes. He de mirar els partes de la policia i en el moment que 
ho sàpiga t’ho envio per correu, sense cap problema.

Sra. Fuster: Moltes gràcies a tots i totes, secretari, interventora, al públic, que ha tingut la 
paciència d’escoltar-nos fins ara, els ciutadans i ciutadanes que ens escolten per la ràdio. Molt 
bona nit a tots i totes.

_____________________
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  21:15 
hores, de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que 
es celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a 
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Un cop aprovada aquesta acta, es transcriurà el seu contingut en el llibre d’actes corresponent, 
en folis numerats i degudament legalitzats amb el segell de la Corporació.

L’alcaldessa presidenta, El secretari general acctal.,

Sílvia Fuster Alay José Antonio Martínez Martínez


