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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 11 REALITZADA PER  PLE DE 
L 'AJUNTAMENT  EL DIA 25/11/2015.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:00 hores del dia  25/11/2015,  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)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; TINENTA D'ALCALDIA (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR (PCPB)
FRANCISCO BLANCO ROMERO ; REGIDOR (PCPB)
JOSÉ MANUEL FERRETÉ FERRER ; REGIDOR (PCPB)
FABIÀ DÍAZ CORTÉS ; TINENT D'ALCALDIA (JUNTSXB)
DAVID CLARÀ GARCÍA ; REGIDOR (JUNTSXB)
SANDRA RAMOS MONTESINOS ; REGIDORA (JUNTSXB)
MIREIA SÁNCHEZ PI ; REGIDORA (JUNTSXB)
PERE PUBILL I LINARES ; TINENT D'ALCALDIA (ERC)
RAMON COS I OROBITG ; REGIDOR (ERC)
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)
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.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS

2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
2.01.- EXP.: IPMC2015/06. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 6 PRESSUPOST 2015.

3.- DONAR COMPTE AL PLE 
3.01.- EXP.: IPDI2015/035. DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST A DATA 30.09.2015.

3.02.- EXP.: IPDI2015/036. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL TERCER TRIMESTRE 2015.

3.03.- EXP.: IPDI2015/037. DONAR COMPTE AL PLE DEL COST EFECTIU DELS 
SERVEIS.

SERVEIS PERSONALS

4.- APROVACIÓ ADHESIÓ
4.01.- EXP.: SSPP-U036-SPGE150035. APROVACIÓ DE MESURES MUNICIPALS 

CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 25 DE NOVEMBRE DE 
2015.

SERVEIS TERRITORIALS

5.- REGULARITZACIÓ
5.01.- EXP.: UBCU050003. ACTUACIONS PER A LA REGULARITZACIÓ JURÍDICA I 

DE DESOCUPACIÓ PARCIAL D'EDIFICI D'HABITATGES DESTINATS A 
LLOGUER.

SERVEIS GENERALS

6.- AUTORITZACIÓ
6.01.- EXP.: RHCT15011. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT CAP D'ÀREA DE 

SERVEIS PERSONALS.

6.02.- EXP.: RHCT15012. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AUXILIAR DE 
RÀDIO.
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7.- MODIFICACIÓ
7.01.- EXP.: RHCT15013. MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA MUNICIPAL.

7.02.- EXP.: RHCT15015. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
DE L'AJUNTAMENT.

7.03.- EXP.: 2015N0160012. MODIFICACIÓ ACORD PLE SOBRE 
INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS.

8.- MOCIONS
8.01.- EXP.: 2015N0600019. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

8.02.- EXP.: 2015N0600020. MOCIÓ GRUPS MUNICIPALS SOBRE LA CREACIÓ 
D'UN FONS PER GARANTIR ELS DRETS SOCIALS I PÚBLICS PER A LA 
LEGISLATURA 2015-2019 DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

ALCALDIA

9.- DONAR COMPTE
9.01.- EXP.: 2015N0170008. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

PRESIDÈNCIA.

10.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
10.01.- EXP.: 2015N0600021. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 

PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ, EN NOM DE L'EQUIP DE 
GOVERN, PER A LA CREACIÓ D'UNA TAULA DE DIÀLEG DELS 
AJUNTAMENTS DE L'ÀREA SANITÀRIA D'INFLUÈNCIA DE LA 
CORPORACIÓ SANITÀRIA DEL PARC TAULÍ.

11.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2015N018000011. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 28 d'octubre de 2015, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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2 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

2.1 EXP.: IPMC2015/06. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 6 P RESSUPOST 
2015.

Vista la memòria elaborada per la regidora de Serveis Econòmics i Hisenda en què es 
manifesta la necessitat i conveniència de modificar el pressupost, i d’incrementar o dotar la 
consignació econòmica de determinades aplicacions del Pressupost municipal de despeses 
2015 per a poder fer front a despeses que s’han d’atendre durant el present exercici i que no 
es poden demorar fins a l’exercici següent.

Vist l’informe núm. 2015/17 de la Intervenció municipal.

FONAMENTS DE DRET

Vistos els articles 169 a 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vistos els articles 34 i 40 a 45 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 
2015.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdits número 6 del Pressupost Municipal 
2015:

a) Per transferències de crèdits entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa:

DISMINUCIONS

Aplicació pressupostària Concepte
Import a.p. 

Actual
Import

MC
Import
Final

2015 200 920 22100
Serveis Generals. Subministrament energia
 elèctrica 129.454,18 €  20.000 € 109.454,18 €

2015 460 920 22100 Serveis subministrament energia elèctrica 602.126,02€ 70.000 € 532.126,02€ 

2015 540 920 22100 Subministrament energia elèctrica cultura 271.864,68€  10.000 € 261.864,68€

2015 460 442 22706 
Transports (TRAE estudis i treballs
 tècnics)  460.755,02€ 24.000 € 436.755,02€ 

TOTAL CAPÍTOL II  124.000,00 €

 TOTAL DISMINUCIONS  124.000,00 €  

INCREMENTS

Aplicació pressupostària Concepte
Import a.p. Actual

Import
MC

Import
Final

2015 531 323 22102 Educació. Gas 111.627,18€ 50.000€ 161.627,18€

 TOTAL CAPÍTOL II  50.000,00 €  

     

2015 450 1721 60902 Legalització de quadres elèctrics 50.000€ 74.000€ 124.000€
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 TOTAL CAPÍTOL VI  74,000 €  

TOTAL INCREMENTS  124.000,00 €  

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdits a informació pública per un període 
de quinze dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i 
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.

TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, 
l’expedient de modificació de crèdits es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de les mateixa per capítols en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 19 (2 PP, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB i 6 PSC) 
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (RECUPEREM BARBERÀ)

_____________________

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. Pérez: Hola, molt bona tarda a tothom. 
Com ja ha indicat la presidenta, en aquest punt, ens disposem a aprovar la modificació de 
crèdit número 6 del pressupost de l'any 2015, per fer front a una sèrie de despeses que a 
continuació us explicaré.
En primer lloc, i com a conseqüència de l'adhesió per part de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès, a l'acord marc de gas de l'Associació Catalana de Municipis, es va canviar de 
comercialitzadora passant de Gas Natural Servicios a Endesa Energía SAU. Tot i que el 
pressupost estava garantit per fer front a les factures d'Endesa, degut al retard en la facturació 
de l'anterior comercialitzadora d'uns tres mesos, respecte la data de consum, hi ha gairebé 
95.000 euros en factures pendents de pagament del primer trimestre de l'any 2015.
És per aquest motiu que des de Serveis Territorials es planteja la necessitat d'incrementar la 
disponibilitat pressupostària de la partida de gas pels edificis educatius en 50.000 euros, que 
sortiran de l'àrea de despesa número 9, que eren partides destinades inicialment a 
subministraments d'energia elèctrica, 20.000 de Serveis Generals, 20.000 de Serveis i 10.000 
euros de Cultura.
Des d'aquesta mateixa secció, també es proposa un increment de l'aplicació relativa a la 
inversió corresponent a la legalització de quadres elèctrics, segons la normativa, i així donar 
una empenta a aquest projecte.
D'aquesta manera, aquesta partida tindria una dotació extra de 74.000 euros, provinent d'una 
part del subministrament d'energia elèctrica de la secció de Serveis, en concret 50.000 euros, i 
l'altra part, correspondria a 24.000 euros de la partida assignada a TRAE estudis i treballs de 
transport.
En conclusió, el que es proposa, en aquest punt, és la transferència de crèdit entre aplicacions 
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pressupostàries de diferent àrea de despesa per un valor total de 124.000 euros, amb el 
corresponent informe favorable de la Intervenció municipal. 
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: Gràcies. Molt bona tarda a tothom.
A veure, en aquest punt, el nostre posicionament serà d'abstenció.
No és que no compartim la necessitat de pagar les factures, evidentment que s'han de pagar, 
però per nosaltres, no és una bona pràctica, a menys que com ja des d'aquesta tribuna, però 
d'un altre “puesto”, li demanàvem al senyor Garcés quan era regidor, això signifiqui que l'any 
que ve, o d'aquí a set mesos, no ens trobarem una altra vegada amb tres factures “atrasadas” 
de gas.
Per tant, nosaltres, el nostre posicionament serà abstenció, esperem equivocar-nos i que això 
ja sigui una solució definitiva, però clar, no hi confiem gaire. Per tant, endavant amb això, 
però la nostra abstenció.

Sr. Garcés:  Bona tarda.
No per parlar del que s'ha dit des de l'equip de govern, sinó per la intervenció que ha fet el 
senyor Rivera. Jo el que he escoltat clarament que ha dit la senyora Carmina és que en aquest 
cas concret és motivat perquè l'anterior comercialitzadora feia una facturació a tres mesos i 
amb el canvi la nova és més ràpida i ho fa de forma més immediata, amb el qual dintre de 
l'exercici 2015 s'hauran de sufragar el que seria la factura de catorze, quinze mesos, no perquè 
n'hi hagués factures pendents, sinó que s'ha explicat molt bé des de l'equip de govern i només 
perquè quedés constància.
Gràcies.

_____________________

3 DONAR COMPTE AL PLE 

3.1 EXP.: IPDI2015/035. DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A DATA 30.09.2015

D'acord amb l'article 16 de les Bases d'execució del Pressupost vigent, es dona compte al Ple 
municipal dels estats, a data 30 de setembre de  2015, següents:

1. Estat d’execució del Pressupost de Despeses.

CAPÍTOL Prev. definitiva
Obligacions reconegudes 

netes
Pagaments Pendent d'execució

I. Despeses Personal 12.036.381,21 7.972.883,55 7.972.883,55 4.063.497,66

II.Bens corrents i serveis 16.272.368,79 8.310.392,56 8.013.945,63 7.961.976,23

III. Despeses financeres 852.448,00 327.630,00 324.097,87 524.818,00

IV.Transferències corrents 3.290.706,71 1.814.525,41 1.558.274,33 1.476.181,30

V. Fons de contingència 950.000 0,00 0,00 950.000

VI.Inversions 2.770.306,32 608.330,30 593.163,47 2.161.976,02

VII.Transferències capital 566.510,03 78.930,30 72.930,30 487.579,02
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VIII.Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. Passius financers 3.303.488,27 2.435.995,99 2.295.359,75 867.492,28

TOTAL 40.042.209,33 21.548.688,11 20.830.654,90 18.493.521,22

2. Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos.

CAPÍTOL Prev. definitiva Drets reconeguts nets Recaptació Neta Pendent d'execució

I. Impostos Directes 16.602.027,52 16.124.885,09 10.343.961,27 477.142,43

II. Impostos indirectes 498.788,00 839.791,94 728.961,46 -341.003,94

III. Taxes i altres ingresos 8.382.303,48 6.357.922,71 3.903.298,80 2.024.380,77

IV.Transferències corrents 10.193.990,20 8.259.551,67 8.216.085,66 1.934.438,53

V. Ingresos patrimonials 526.791,99 562.349,50 550.222,82 -35.557,51

VI. Alienació d’inversions reals 620.744,15 0,00 0,00 620.744,15

VII Transferències de capital 1.018.121,76 484.950,60 484.950,60 533.171,16

VIII. Actius financers 2.199.442,23 0,00 0,00 2.199.442,23

IX.Pasius financers 0,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 40.042.209,33 32.629.451,51 24.227.480,61 7.412.757,82

3. Operacions no pressupostàries.

Saldo inicial Abonos Cargos Saldo final

Deutors 153.516,74 219.570,37 1.211.300,51 1.145.246,88

Creditors 2.411.276,67 9.191.409,30 8.780.177,15 2.822.508,82

Ingressos pendents aplicació 270.199,90 86.644,60 79.617,95 277.226,55

Pagaments pendents aplic. 90.923,49 891.382,29 957.849,28 157.390,48

Valors rebuts 4.499.033,59 313.149,14 630.536,96 4.181.645,77

Iva repercutit 0,00 18.160,53 14.724,80 3.435,73

Iva Soportat 0,00 305,26 4.538,82 4.233,56

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. Pérez: Hola de nou.
Sí, tal com deia la presidenta en el títol del punt, el que farem serà donar compte de l'estat 
d'execució del pressupost a data 30 de setembre de 2015, tal i com recull l'article 16 de les 
bases d'execució del pressupost vigent. 
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Si fem una ullada a aquest estat d'execució, veiem que pel que fa a l'apartat de les despeses, 
tenim un total de 21.548.688,11 euros d'obligacions reconegudes, un 50% de la previsió 
definitiva i d'aquesta s'han pagat gairebé el 97% amb un total de 20.830.654,90 euros, aquesta 
data és una mica millor que de l'anterior estat d'execució que els pagaments eren 89% de les 
obligacions reconegudes.
Pel que fa als ingressos tenim 32.629.451,51 euros de drets reconeguts i un 74% d'aquest 
import recaptat. També per sobre del 62% del final del segon trimestre.
Els valors més baixos els trobem en l'apartat dels impostos directes i les taxes i ingressos que 
estan al voltant del 60% i evidentment en la partida d'Alienació d'inversions reals que hi 
havia la suposada venda d'una nau i que com nosaltres, la Plataforma Ciutadana per Barberà, 
ha anat dient rere any, doncs és un risc posar aquestes vendes de patrimoni com a ingressos 
perquè no s'arriben a executar.
Des de l'equip de govern pensem que aquestes són unes bones dades i esperem que es 
continuï en aquesta línia per arribar al final del pressupost sense allunyar-nos gaire de la 
previsió inicial i tal i com es va fer en l'anterior període aquestes dades seran publicades al 
web municipal en l'apartat de pressupostos.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: Gràcies.
Respecte a l'execució de pressupost hi havien dues coses que sí que ens agradaria senyalar.
La primera és en les transferències que venen de la Generalitat, sí que estaria bé saber a quins 
exercicis corresponen perquè sí que és veritat que hi ha una realització, una execució per 
sobre de la previsió, però sí que clar és enganyós perquè recordem que portem molts anys de 
retard en els pagaments de la Generalitat.
En les partides de Diputació, també ens agradaria conèixer quines corresponen a l'exercici 
vigent encara i quines altres.
I després sí que ens agradaria insistir, tot i que és un debat que segurament farem molt més en 
extensió quan debatem els pressupostos de l'any que ve sobre la necessitat d'establir algunes 
mesures de transparència d'una explicació més planera perquè ho entenguem tots i totes. A 
veure, hi ha una partida que es diu Altres ingressos diversos imprevistos que té un excés de 
previsió de 65 mil euros, així que ens agradaria saber d'on provenen. És la 2015-230-39901, 
que més que saber, és important saber d'on ve, però sí que ens hauríem de plantejar de quina 
manera fem les classificacions i mirem d'incorporar més informació perquè sigui més fàcil 
d'entendre.
Gràcies.

Sra. Pérez: Recollim la petició que fa el José Luis Rivera i passarem la documentació.
_____________________

3.2 EXP.: IPDI2015/036. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL TERCER TRIMESTRE 2015.

Donar compte al Ple del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 
l'exercici 2015, comunicat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i que es 
publicarà al web municipal d'acord al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors.



9

Exercici Període Dies
2015 Tercer Trimestre 25,25

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. Pérez: Donem compte d'un altre punt dels que són prescriptius, en aquest punt com 
podeu veure es dóna compte del període mitjà de pagament de les empreses proveïdores 
durant aquest tercer trimestre que ha estat de 25,25 dies. Val, aquesta dada ja està comunicada 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i també es publicarà al web municipal.

Sr. Garcés: Una pregunta relativa a aquesta dada.
No fa... al Ple de setembre van aprovar la del segon trimestre, que en aquest cas els dies van 
ser 12, no sé si s'ha fet algun anàlisi perquè s'ha incrementat i s'ha passat d'aquest 12 als 25,25 
en aquest altre trimestre.
Gràcies.

Sra. Pérez: Sí, és clar l'anàlisi hi és i el comentem.
Evidentment estem parlant del tercer trimestre (juliol , agost i setembre), l'equip de govern 
pren possessió dels càrrecs a mitjans de juliol. Al principi doncs s'han d'ajustar les firmes, qui 
firma totes les factures, com molt bé Xavi tu coneixes, i després arriba el mes d'agost, que 
també és el període aquell que estem de vacances que encara no s'ha regulat. Entenem que és 
una dada que tot l'equip de govern vol millorar, de fet vam dir clar la dada del segon trimestre 
era una molt bona dada i que havíem de seguir treballar per aconseguir aquests períodes 
mitjans de pagament.

_____________________

3.3 EXP.: IPDI2015/037. DONAR COMPTE AL PLE DEL COST EFECTIU 
DELS SERVEIS.

Donar compte al Ple del cost efectiu dels serveis municipals prestats per l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès, calculat segons els criteris establerts a  l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de 
novembre i comunicat al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques dintre del termini 
establert. La informació detallada, que consta a l'expedient, es publicarà al web municipal i 
per part del Ministeri d'Hisenda a partir de l'1 de desembre.

1.- Serveis de prestació obligatòria mencionats a l'article 26.1 i 36 de la Llei reguladora de 
Bases del Règim Local, de 2 d'abril (LRBRL) i que la citada ordre anterior relaciona a l'annex 
1:
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Grup de Programa Descripció Cost efectiu
165 Enllumenat Públic 345.666,67 €
164 Cementiri 80.026,80 €
1621 Recollida de residus 1.472.877,48 €
163 Neteja viària 1.109.736,19 €
161 Abastament domiciliari d'aigua potable 2.614.524,42 €
160 Clavegueram 560.255,23 €

1531/150P 
(*) Accés a nuclis de població 482.208,09 €

1532/150P Pavimentació de les vies públiques 482.208,08 €
171/170P Parc públic 1.376.216,69 €
3321/330P Biblioteca pública 675.462,01 €
1623 Tractament de residus 1.011.626,09 €
135/130P Protecció civil 63.337,44 €
231 Avaluació situacions de necessitat social de risc d'exclusió social 1.570.920,81 €
136/130P Prevenció extinció d'incendis 0,00 €
342/340P Instal·lacions esportives d'ús públic 2.319.438,00 €
4411/440P Transport col·lectiu urbà de viatgers 309.660,46 €
1721/170P Medi ambient urbà 78.226,94 €
171/170P Medi ambient:Parcs i jardins públics urbans 2,00 €
1622 Medi ambient:Gestió de residus sòlids urbans 0,00 €
1721/170P Medi ambient:Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 

atmosfèrica
0,00 €

* (P) Parcial

2.- Serveis derivats de l'exercici de competències pròpies citades als articles 7, 25.2 i 27 de la 
LRBRL i que l'ordre anterior sintetitza a l'annex 2:

Grup de Programa Descripció Cost efectiu
151/150P Urbanisme: Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 135.166,79 €
336/330P Protecció i gestió del Patrimoni històric 12.358,65 €
1521/150P Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de 

sostenibilitat financera
26.150,70 €

1522/150P Conservació i rehabilitació de les edificacions 3.103,62 €
160 Evacuació i tractament d'aigües residuals 560.255,24 €
45 Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local 13.439,27 €
132/130P Policia local 2.070.935,05 €
134/130P Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat 204.662,60 €
432/430P Informació i promoció de l'activitat turística de interès i àmbit local 4.591,95 €
4311/430P Fires 67.767,24 €
4312/430P Abastos, mercats, lonjas 213.015,20 €
4313/430P Comerç ambulant 28.784,59 €
311 Protecció de la salubritat pública 190.713,48 €
164 Activitats funeràries 229.890,14 €
341/340P Promoció de l'esport 1.779.877,59 €
342/340P Instal·lacions esportives 2,00 €
337/330P Instal·lacions d'ocupació de temps lliure 182.457,11 €
334/330P Promoció de la cultura 689.004, 60€
333/330P Equipaments culturals 1.051.778,40 €
325/320P Participar en la vigilància compliment escolaritat obligatòria 71.928,37€
321/322/320P Cooperar amb les Administracions educatives corresponentys en 

l'obtenció de solars necessaris per a la construcció de nous centres 
docents

0,00 €

323/324/320P Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat 
local destinats a centres públics de educació infantil, educació 
primària o educació especial

207.620,80 €

491/492 Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en 
l'ús eficient i sostenible de tecnologies de la informació

283.568,69 €

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________



11

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

Sra. Pérez: Molt bé, doncs en aquest punt tal i com recull la normativa, el que farem serà 
donar compte al Ple del cost efectiu dels serveis municipals prestats per aquest Ajuntament de 
Barberà del Vallès.
És un tràmit, una novetat a l'àrea econòmica d'aquest any i pel que fa als serveis és tenir tot un 
llistat que recull els serveis de prestació obligatòria, per una banda, i els serveis derivats dels 
exercicis de competències. Llavors a la graella de serveis de prestació obligatòria tenim un 
total de 20 serveis, 16 d'ells estan quantificats i amb un cost efectiu de 14.652.393,04 euros i 
pel que fa als serveis derivats de l'exercici de competències pròpies, tenim un total de 23 
serveis, també classificats segons el grup de cada programa i amb un cost efectiu d'una mica 
més de 8 milions d'euros.
El total del valor dels serveis que realitzem a l'Ajuntament de Barberà del Vallès ascendeix 
tal i com indiquen les taules del Ministeri a gairebé 22.579.465,48, una mica més de 22 
milions i mig.

Sr. Rivera: Gràcies. Molt breu.
A veure, és un tràmit, però que recordem d'on ve, ve de l'aplicació de LRSAL i bé a nosaltres 
LRSAL no ens agrada, però ja que LRSAL obliga a fer aquesta imputació de costos sí que ens 
agradaria exposar els càlculs per on s'arriben a aquests costos, no aquí ni ara, però sí que ens 
agradaria disposar d'aquesta elaboració de les xifres.

Sr. Fernández: Bien, buenas tardes.
Bien que el señor Rivera diga que es un trámite, pues bueno, sabemos de la izquierda qué es 
lo que entiende por la gestión de la economía y qué es lo que hace pero que la propia 
responsable del Área Económica entienda que esto es un simple trámite o que no tiene mucha 
importancia este documento es bastante grave y lo que muestra es el desconocimiento sobre 
la materia.
Es evidente que es un trámite el dar cuenta, pero tiene una enorme transcendencia la 
información. Efectivamente fue una innovación más de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por este gobierno y da una información 
importantísima de cuánto cuesta cada servicio que se está prestando a los ciudadanos. Eso no 
es “pecata minuta” sino todo lo contrario porque el ciudadano puede saber a partir de esta 
información lo que su municipio se gasta o qué es lo que le cuesta al menos el servicio que 
está recibiendo. Pero no sólo eso sino que además de esa finalidad de transparencia muy 
importante y en la que este gobierno ha dado un impulso decisivo hay un principio 
muchísimo más importante que es la eficiencia económica de la gestión pública. Y aquí 
cuando...durante muchos ejercicios anteriores hemos oído a la izquierda o a los grupos que se 
dicen de izquierda apostar por gestiones públicas o directas, mejor dicho, de todos los 
servicios públicos sin ningún argumento desde el punto de vista de la eficiencia económica, 
que todavía hoy este equipo de gobierno está defendiendo sin que se haga ésta...dijéramos, 
estudio de costes, sino que presumiendo que hay una única fórmula de gestionar que es la 
directa, pues bueno esto es un grave error. 
Este documento no sólo tiene que mostrar lo que cuesta o el coste efectivo de los servicios 
sino que tiene que decir qué sistema se está empleando, si es una gestión directa, si es una 
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empresa municipal, si es un servicio contratado,... esa información a mi me gustaría verla 
también aquí reflejada  porque en la Orden Ministerial, en el formulario de la Orden 
Ministerial sí que aparece este detalle de la forma de prestación del servicio. Y entonces ésta 
información creo que tiene que facilitarse.
Yo creo que esta información va a ser muy útil de cara al futuro porque quiénes defienden 
una única fórmula de gestionar los servicios públicos tendrán que demostrarnos con números 
si esa es la que conviene o si realmente lo están haciendo con un absoluto desprecio hacia el 
dinero público y la eficiencia económica.
Yo, simplemente quería aclarar este punto y decir que una vez más la reforma del Gobierno 
ha implementado algo muy importante que son, primero velar por principios de eficiencia y 
de transparencia de la gestión pública local.
Gracias.

Sr. Garcés: Sí, bona tarda.
Fonamentalment volia comentar tres temes relatius a aquest donar compte.
En primer lloc, reconèixer la dificultat que comporta elaborar aquest tipus d'informes. Jo crec 
que  això s'ha de dir, que realment els sistemes que hi ha de comptabilitat, que també venen 
imposats la seva informació per obtenir després aquest detall no és gens fàcil, en primer lloc. 
I, a més a més, ni s'ha reconegut pel propi ministeri des del punt de vista que l'objectiu inicial 
del càlcul del cost del servei no era aquesta taula, sinó que realment el que es volia saber és el 
que costava individualment cada servei que es presentava a un ciutadà en cada cosa concreta. 
I aquí l'únic que estem fent és agrupant un total per uns programes que... no, no vull criticar 
per res les dades, però que no té sentit que hi hagi un programa que tingui dos euros, o sigui, 
n'hi ha coses que... però aquest no és el tema fonamental. L'important és que entenc que s'hagi 
complert remetre aquesta informació i aquesta dificultat per una banda.
La segona, això que deia de què no entrarem en el detall de cadascuna de les línies, però que 
no val la pena, però sí que hi ha un tercer tema molt, molt important lligat al que també deia 
el José Luis Rivera i és de què independentment de què això sigui una obligació, jo crec que 
d'aquest Ajuntament havíem d'haver aprofitat de fer un pas més. Jo crec que quan estem 
parlant d'aquests 22,5 milions d'euros que estan sortint i hi ha alguna partida, fins i tot, que és 
d'alguna empresa municipal com és el tema d'arrendament domiciliari executable que no està 
en el pressupost municipal, sinó que està gestionat directament per SABEMSA... Havíem 
d'haver aprofitat en dir de 22 a 37 més aquests 3, estem parlant de prop de 18 milions d'euros 
que no surten en aquesta llista i que no només aquest Ajuntament, sinó molts ajuntaments, 
sobretot de caràcter progressista estan destinant en polítiques socials als ciutadans de cada 
municipi. Aquí, en aquest cas, no s'està parlant per res, però sempre des de Benestar Social, 
no s'està parlant de llar d'infants, no s'està parlant de molts conceptes, molt importants i que 
estem d'acord que s'estan prestant i que volem continuar prestant des dels municipis.
Jo crec que aquesta informació era obligatòria però podien haver afegit també de no 
obligatòria perquè com vosaltres dieu, per transparència, s'acabarà publicant.
Jo crec que és molt important que tots els ciutadans de Barberà coneguin el que el seu 
Ajuntament fa per ells i aquesta serà una oportunitat molt bona per a dir totes aquestes 
polítiques. Quan parlem de polítiques d'igualtat, que tampoc... com per a ells no és obligatori 
tampoc surt, o sigui, no hem posat tots els exemples, però segur que ens venen al cap molt 
d'aquests casos i que suposo que molta gent estarà d'acord que seria bo doncs donar-li 
rellevància.
Gràcies.

Sra. Pérez: Sí. Molt bé.
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Com deia el Xavi, aquí es recullen una sèrie de programes, t'explico aquests dos euros era 
simplement una cosa anecdòtica del que el programa no et deixava posar el zero euros i 
havies de posar una quantitat, llavors vam posar aquests dos euros.
El disposar dels càlculs i disposar de com funciona el programa, ja sabeu que no hi ha cap 
problema que tot el que ens demaneu nosaltres ho facilitem.
Hi ha serveis que sí que estan computats, hi ha serveis... hi ha molts serveis sobretot tota 
l'atenció a les persones, tots els programes que fem en qualsevol administració pública que 
segons el govern doncs pot considerar i de fet està valorant si són competència nostra o no, 
però que al final és l'atenció que dónes a cada persona, a cada home, a cada dona o cada 
criatura o cada habitant de la ciutat és el que falta fins al pressupost municipal.
I al senyor Jaime li agrairia que no posi en la meva boca paraules que jo no he dit. Jo no he 
dit que això no tingui importància, simplement he dit que era una novetat d'aquest any.
Moltes gràcies.

_____________________

4 APROVACIÓ ADHESIÓ

4.1 EXP.: SSPP-U036-SPGE150035. APROVACIÓ DE MESURES 
MUNICIPALS CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 25  DE 
NOVEMBRE DE 2015.

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.

Deu anys després de la entrada en vigor de la llei integral contra la violència de gènere de 
2004, de les nombroses lleis autonòmiques i d'instruments, com el de ratificació del Conveni 
del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència 
domèstica fet en Instambul el 11 de maig  de 2011, es continuen incomplint substancialment, 
tant en prevenció en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de la protecció laboral o econòmica (on 
només es dóna suport a l'1% de les 126.742 denunciants) o en l'àmbit d'habitatge, mentre 
creix la desigualtat, que és el medi de cultiu de la violència. 

Els ajuntaments, com a institucions més properes, 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 
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de prevenció de la violència contra la dona per delegació de l'estat o de la comunitat 
autònoma. 

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.

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

DONES
25 de novembre de 2015

"Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-nos 
per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes 
que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.

En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt 
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment 
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de 
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar 
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits 
diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva sensibilitat i 
implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.

Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com 
demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en 
concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua entre les 
dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les 
conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social. 

En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels 
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a 
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i 
les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere 
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i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.

Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de 
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la violència 
masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar que no hi ha 
canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la violència contra les 
dones és conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com 
a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.

Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el 
masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels 
homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per 
una part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió més greu i 
devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, 
la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.

Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem l’estructura 
ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la 
vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de segona 
categoria.

Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política estratègica, més 
encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de 
possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell nacional que reconegui la 
urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma patriarcal i dels discursos 
masclistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament amb la societat civil, 
hem de trobar les eines per desplegar la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al 
passat mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat democràtica moderna 
que eradiqui el sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència 
masclista.

Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions catalanes, 
amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin 
construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència 
masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat 
efectiva entre dones i homes."

SEGON: Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de continuar treballant 
per a la prevenció de la violència envers les dones, així com fer accions per la detecció, 
atenció i recuperació a les dones que estiguin patint aquestes situacions.

TERCER: Col·locar cada any en la façana de l'Ajuntament, per comemmorar el Dia 
Internacional contra la Violència vers les Dones, en el mes de novembre, una pancarta amb 
un lema contra la violència de gènere i baixar les banderes institucionals a mitja asta el dia 25 
de novembre.

QUART: Promoure la participació i formació del personal municipal de l'Ajuntament, de les 
empreses municipals i de la ciutadania en els actes que es facin durant aquest mes i durant tot 
l'any al municipi.
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CINQUÈ: Donar compliment a l'article 19 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, mantenint de forma diària i 
permanent, els serveis, els recursos personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la 
prevenció, com són, entre d'altres, l'atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de 
violència masclista, exigint un sistema estable de finançament estatal, autonòmic i local a 
llarg termini.

SISÈ:  Donar una atenció estable i de qualitat, que n'inclogui la recuperació, l'avaluació i el 
seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels serveis per a la igualtat i contra la 
violència de gènere, unificant, en la mesura que sigui possible, els diferents serveis d'atenció 
en un centre de referència per les dones al municipi.

SETÈ: Contribuir a l'educació per la promoció de la igualtat i contra la violència masclista en 
tots els centres i en totes les etapes educatives.

VUITÈ: Promoure i contribuir a la formació en perspectiva de gènere a les entitats del 
municipi.

NOVÈ: Treballar per la sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural, d'organització 
de festes populars, de seguretat i convivència, i, de forma generalitzada, en totes les 
actuacions i serveis de competència municipal, garantint i assegurant un ús inclusiu i no 
sexista del llenguatge. 

DESÈ: Promoure l'eradicació del sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips 
sexuals en totes les  actuacions i serveis municipals.

ONZÈ: Endegar programes dirigits de forma específica a la població més vulnerable: dones o 
altres víctimes de la violència masclista què pateixen situacions de discriminació múltiple, 
com ho és la població migrada, amb diversitat funcional, en situació de desocupació o 
dependència, eliminant la victimització múltiple en els processos d'atenció.

DOTZÈ: Notificar aquest acord la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, per tal 
que, en funció del que s'estableix en  l'article 68.1 i els articles 7.3 i 18.2 del Conveni del 
Consell d'Europa sobre prevenció y lluita contra la violència contra la dona i la violència 
doméstica, fet a Instambul l' 11 de maig de 2011, s'incloguin les accions aprovades per 
aquesta administració local, en els informes que les parts signants del mateix han de 
presentar. Notificar igualment l'acord a la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de les 
Dones, al Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de 
Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a les associacions de dones del 
municipi que treballen per a la igualtat.

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.

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

(Aplaudiments)

Sra. González: Bona tarda.
És evident que és important aprovar aquest manifest però també és important posar a l'abast 
recursos necessaris.
Les múltiples retallades tant per part de l'Estat com la Generalitat, i les polítiques neoliberals 
no són neutrals i fan imprescindible continuar treballant, sobre tot, des de la coeducació, ja 
que masclisme i violència són evidents.
Per tant, hem de tenir el compromís ferme de trobar solucions eficients per aturar, d'una 
vegada per totes, la violència masclista. Des de Recuperem Barberà votarem, evidentment, a 
favor, aquest manifest i aquests acords. Gràcies.

Sr. Doménech: La violencia contra la mujer es una acción repulsiva que afecta a la víctima, 
pero más allá, es un ataque al núcleo de nuestra sociedad. Porque en el fundamento de nuestra 
convivencia se encuentra la igualdad entre el hombre y la mujer, y el respeto escrupuloso a la 
dignidad de toda persona. 
Hoy recordamos a las 48 mujeres asesinadas y expresar nuestro calor y nuestra cercanía a los 
42 huérfanos.
Desde el Partido Popular de Barberà votaremos a favor porque una sola víctima es 
demasiado.

Sr. Pubill:  Bona nit.
En la declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona, aprovada per l'Assemblea 
General de les Nacions Unides, els articles 1 i 2 defineixen el significat i la base de la 
violència contra la dona com tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que 
tingui o pugui tenir com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic per la 
dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, 
tant si es produeix en la vida pública com en la vida privada.
En l'article 2, diu que s'entendrà que la violència contra la dona comprèn els actes següents 
encara que sense limitar-s'hi. En el punt a diu que la violència física, sexual i psicològica que 
es produeix en la família, incloent-hi els maltractaments, l'abús sexual de les dones a la llar, 
la violència relacionada amb la dot, la humiliació pel marit, la mutilació genital femenina i 
altres pràctiques tradicionals nocives per la dona, els actes de violència perpetrats per altres 
membres de la família i la violència relacionada amb l'explotació.
Al punt b, la violència física, sexual i psicològica perpetrades dintre de la comunitat en 
general, incloent-hi la violació, l'abús sexual, l'assetjament i la intimidació sexuals en el 
treball, en les institucions educatives i en altres llocs. El tràfic de dones i la prostitució 
forçada.
I en el seu punt c, la violència física, sexual i psicològica perpetrada o tolerada per l'Estat, 
sigui on sigui que succeeixi.
El grup municipal d'Esquerra manifestem el nostre rebuig i condemna a qualsevol forma de 
violència masclista que s'exerceix diàriament contra moltes dones, una greu vulneració dels 
drets humans fonamentals de les dones que destrossa vides, famílies i comunitats però que 
conviu quotidianament entre nosaltres.
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El degoteig constant d'assassinats no és més que la punta de l'iceberg d'una problemàtica 
estructural de la nostra societat. La violència física, psicològica, econòmica o els 
micromasclismes, són formes d'expressió de la violència masclista que sovint, no són visibles 
a primera vista, i per tant, són encara més difícils detectar.
És especialment preocupant el creixement de la violència masclista entre els més joves, i la 
falta de conscienciació de les generacions més joves, lluny de la creença que els 
comportaments masclistes són un fet generacional, ens trobem amb la dura realitat que la 
violència masclista és més vigent que mai entre el jovent, i aquesta s'exerceix d'una forma 
més subtil i en dificulta la seva detecció.
Per això creiem que urgeix que es reconegui aquesta situació i posem els recursos necessaris 
per actuar-hi apostant per les polítiques de prevenció i sensibilització i destinar tots els 
recursos econòmics necessaris.
Des de totes les institucions, independentment del seu nivell, es pot treballar per fer front 
aquesta lluita diària, revisant i millorant els protocols locals i comarcals davant d'un cas de 
violència masclista, amb suport al SIAD i a totes les associacions, taules amb tots els agents 
per coordinar accions o realitzar programes per col·lectius específics.
El dret de les dones a viure lliures de violència masclista és una prioritat en la nostra agenda 
política. Ens cal un pacte global contra la violència masclista que impliqui tots els agents 
implicats en aquesta lluita.
Encoratgem a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol 
manifestació de violència i mostrem un cop més, el nostre compromís a seguir treballant per 
uns països catalans lliures de violència masclista.
Ja ho sap tothom, que Esquerra Republicana reclama la justícia social, i forma part d'aquesta 
justícia social garantir per a les dones la igualtat en la representació pública, el dret al propi 
cos, la igualtat salarial i el combat implacable contra la violència masclista.
Per tant, el nostre vot és favorable.

Sra. Pérez: Hola de nou.
Aquest punt de l'ordre del dia és un clar exemple de com entenem la política municipal en 
aquest equip de govern, que no només fem mocions que també són necessàries, eh, demanant 
als ens supramunicipals, que facin el que per llei pertocaria. Nosaltres donem una passa 
endavant i concretem i compartim amb totes vosaltres el que estem fent a la nostra ciutat.
Cada any, al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència 
envers les Dones, i no violència de gènere, com encara es pot llegir en alguns escrits, ens 
adherim al manifest institucional proposat i aprovat per diferents administracions i 
organismes.
Però aquest any hem anat una mica més enllà, i a banda de l'adhesió a aquest manifest, 
prenem compromisos amb totes les dones de la nostra ciutat.
Ens comprometem a seguir treballant per la prevenció de la violència envers les dones, des de 
l'educació de la nostra canalla més petita, i endeguem projectes comuns amb escoles de 
primària depenents del Departament, per promoure la igualtat i donar continuïtat al treball 
iniciat a les llars.
Visualitzem aquest compromís, com deia la Mireia, penjant, per primer cop, al nostre 
Ajuntament, una pancarta que posa de manifest que la nostra ciutat treballa i seguirà 
treballant en contra de la violència envers les dones i el nostre respecte cap a les dones 
assassinades baixant les banderes a mitja asta.
Algú pot pensar que són petites coses, però de què està nodrida la vida sinó d'aquestes petites 
accions? Avui també, per primer cop, s'ha donat l'oportunitat, a totes les persones 
treballadores del nostre ajuntament, a assistir a la concentració de les 12 del migdia i 
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compartir, amb tot l'Equip de Govern, un minut de silenci per aquestes víctimes. 
Això són mostres de polítiques amb ulls de dona. 
També s'ha proposat una formació en perspectiva de gènere a totes les persones que som 
càrrecs electes. No oblidem que a la nostra població som més dones que homes, llàstima que 
fins ara només s'hagi apuntat la companya Yolanda de Recuperem.
I com no pot ser d'una altra manera, treballarem de forma ferma per donar una atenció estable 
i de qualitat a totes aquelles dones en situació de vulnerabilitat. Es potenciaran programes que 
eradiquin el sexisme, els estereotips i fins i tot, l'assetjament i les desigualtats en els nostres 
serveis.
Només un petit aclariment al senyor Doménech, fins i tot no ens podem posar d'acord ni en el 
número de les víctimes, que són moltes més que 48 dones. 

_____________________

5 REGULARITZACIÓ

5.1 EXP.: UBCU050003. ACTUACIONS PER A LA REGULARITZACIÓ 
JURÍDICA I DE DESOCUPACIÓ PARCIAL D'EDIFICI D'HABIT ATGES 
DESTINATS A LLOGUER.

Vist l’informe emès conjuntament pel cap de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament i 
per la directora de l'Oficina Municipal d'Habitatge, en relació amb les irregularitats que es 
vénen produint en la gestió de l'edifici emplaçat a la Ronda Santa Maria, 213 per part de la 
Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB), en la seva 
condició d'actual titular de la concessió del dret de superfície que va ser concedit per 
l'Ajuntament a la raó social PROVIURE, SL mitjançant el conveni subscrit entre ambdues 
entitats el 12 de gener de 2006, modificat per addenda subscrita en data 21 de febrer de 2008  
(escriptura pública de de 28 de febrer de 2008).

Atès que, segons resulta de l'informe esmentat, s'està produint una situació de desocupació 
parcial però important dels habitatges de l'edifici, què ha estat progressiva des que la SAREB 
n'ha assumit la titularitat, de tal manera que en l'actualitat ja estan buits 23 dels 81 habitatges 
que l'integren. I es dóna la circumstància agreujant de què aquesta desocupació obeeix a 
problemes de gestió i de manca de col·laboració, o col·laboració insuficient, amb 
l'Ajuntament per part de l'actual superficiària, tota vegada que n'hi ha acreditada demanda 
específica d'aquests habitatges per persones que n'opten i han sol·licitat l'adjudicació, i que 
romanen en espera d'obtenir-la.

Atès que de l'informe tècnic resulta així mateix que, malgrat els intents que ha realitzat 
l'Ajuntament des que la SAREB és titular de l'edifici, no ha estat possible establir, no ja la 
col·laboració i coordinació que són preceptives per raó del dret de superfície, sinó ni tan sols 
la possibilitat d'obtenir una comunicació i interlocució amb uns mínims de fluïdesa i seguretat 
necessaris per a la gestió adequada de l'edifici i per a la supervisió municipal de la mateixa.

Atès que, com a conseqüència de tot allò que ha estat exposat, s'evidencia, d'una banda, que 
la SAREB no està gestionant de manera adequada l'edifici en sòl públic del qual és 
concessionària, cosa que podria suposar un incompliment de les condicions del dret de 
superfície del qual és titular i causa d'extinció del mateix  i reversió dels béns a l'Ajuntament. 
I d'una altra banda, que podria estar incomplint també els deures i obligacions que li imposa 
la vigent legislació en matèria de dret a l'habitatge, en un lloc on aquesta Corporació local ha 
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de ser especialment vigilant, atesa la condició dotacional dels habitatges i de la funció social 
a què obeeix la seva existència, en tant que estan destinats a satisfer les necessitats de 
determinats col·lectius de persones amb dificultats d'accés al dret a l'habitatge i amb 
necessitats específiques. 

Atès, finalment, que cal considerar que han estat infructuoses les nombroses i contínues 
gestions i intents informals de solució dels problemes i irregularitats observades que ha 
vingut duent a terme aquest Ajuntament des que la SAREB  va assumir la titularitat del dret 
de superfície i dels habitatges, de tal manera que es fa palesa la procedència de fixar ja, amb 
caràcter formal, la determinació municipal d'assolir la solució de les dites irregularitats pels 
mitjans i actuacions que resultin escaients, sobretot davant de l'existència de greus situacions 
de necessitat habitacional per part veïns i veïnes del municipi.

En virtut de tot allò que ha estat exposat; d’acord amb l'informe emès que ha estat incorporat 
a l’expedient; de conformitat amb les disposicions normatives que són d’aplicació; amb el 
dictamen favorable de la Comissió informativa núm. 2, de Territori i Medi Ambient, 
Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació; tenint en compte el que disposa l'article 
52.2 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 8 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge, en quant a les competències d'aquest òrgan municipal; es 
proposa l’adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Restar assabentats de la situació de desocupació parcial que pateix l’edifici 
emplaçat a la ronda Santa Maria, 213, què va ser construït per la raó social PROVIURE, SL 
sobre uns terrenys de titularitat municipal en virtut del dret de superfície concedit per 
l'Ajuntament a la dita societat arran del conveni subscrit entre ambdues entitats el 12 de gener 
de 2006, modificat per addenda subscrita en data 21 de febrer de 2008 (escriptura pública de 
de 28 de febrer de 2008), concessió de la qual en l'actualitat és titular la SOCIEDAD DE 
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB).

SEGON: Iniciar pels òrgans municipals de govern competents per raó de la matèria les 
actuacions que resultin procedents per causa de la desocupació parcial d'habitatges de l'edifici 
esmentat, fins i tot mitjançant l'eventual extinció del dret de superfície concedit i la reversió 
dels béns a l'Ajuntament, si concorren els presupòsits legals i les circumstàncies d'oportunitat 
necessàries; així com per aconseguir que el mateix sigui destinat completament i 
efectivament a la funció social habitacional per a la qual va ser concedit aquell dret de 
superfície, i que sigui gestionat per l'entitat superficiària de manera eficaç en ordre a 
l'assoliment de la dita funció social, conforme a les obligacions que dimanen de la concessió 
administrativa de la què és titular.

TERCER: Requerir formalment a la SAREB, en la seva condició de titular actual del dret de 
superfície de constant referència, perquè compleixi íntegrament i totalment amb les 
obligacions que li afecten derivades d'aquesta condició de superficiària, destini, com a 
conseqüència, la totalitat dels habitatges al lloguer social per als quals van ser construïts, i 
dugui a terme una gestió diligent, àgil i eficaç dels habitatges que integren l'immoble per al 
seu lloguer, en consonància amb la demanda actualment existent i que doni satisfacció a les 
necessitats habitacionals de la població de Barberà del Vallès. Això sens perjudici de que a 
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més, de manera simultània, s'iniciïn les accions concretes que corresponguin per causa de la 
desocupació injustificada dels habitatges.

QUART: Requerir igualment a la SAREB perquè designi una persona amb les facultats de 
representació i gestió suficients perquè desenvolupi les funcions d'interlocució amb aquest 
Ajuntament a fi d'assolir una solució immediata a les irregularitats detectades i la correcta i 
adequada gestió ulterior de l'edifici.

CINQUÈ: Sol·licitar l'assistència de la Diputació de Barcelona mitjançant l'assessorament 
tècnic i jurídic en relació amb les accions a l'abast de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per 
aconseguir l'ocupació efectiva dels habitatges de l’edifici emplaçat a la ronda Santa Maria, 
213 i la correcta gestió de l'immoble, inclosa l'avaluació de la procedència d'extingir la 
concessió del dret de superfície i de reversió dels béns a l'administració municipal.

SISÈ: Notificar en legal forma els presents acords a la SAREB, a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, així com a l’Oficina Municipal d’Habitatge de 
Barberà del Vallès.

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. Díaz: ...desocupació parcial en edificis d'habitatges destinats a lloguer.

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

Una mica per posar en context. És una mesura que ve arrel d'uns treballs que s'han iniciat 
entre diferents regidories de l'Ajuntament, entre la regidoria de Territori i Medi Ambient, 
Serveis Socials i Emergències Socials i Parc Municipal d'Habitatge.
I diguéssim que davant d'una situació que hem vist, d'incompliments constants i una situació 
que diguéssim que no, no s'adequa a les necessitats de la ciutat, ni tampoc a l'enfocament 
polític que al tema de l'habitatge es vol donar des de l'Equip de Govern, doncs el primer pas 
que vam decidir fer en consonància també amb les reunions que hem tingut amb la Diputació 
i també amb la Generalitat, doncs va ser fer aquest primer, aquest, bueno, aquesta, aquest 
primer decret, que una mica, el que planteja són uns primers o un pas previ per començar 
traspassos que anirem comentant.
També aprofitaria per si els companys de, el regidor de Serveis Socials i Emergències Socials 
o la companya també, regidora del Parc Municipal d'Habitatge, si volen afegir alguna coseta 
més a lo que hem comentat, que també, que ho facin.

Sr. Clarà: Bé, hola.
Pues, poca cosa més que afegir. Ja ho vam comentar a les comissions informatives, i volem 
insistir.
Un dels principals problemes que ens estem trobant és l'habitatge i en el context que tenim a 
la ciutat és inacceptable que un edifici construït amb una concessió de sòl públic tingui 23 
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habitatges buits.
Com bé deia el Fabi, això només és un primer pas. A partir d'aquí continuarem les mesures, ja 
no només en aquell edifici, que és on tenim doncs el primer objectiu marcat, sino en tota la 
resta d'edificis buits propietat de grans tenidors d'habitatge, i d'entitats financeres doncs, que, 
a dia d'avui, hauríem de, o necessitem per poder donar resposta a casos d'emergència social, i 
que tristament no ho podem fer.
També estem estudiant l'aplicació de l'article 7 de la Llei 24/2015, i bé, en consonància amb 
tot això, doncs anirem informant al ple de totes les mesures que anem adoptant.

Sr. Rivera: Moltes gràcies. En primer lloc, felicitar als serveis tècnics, als equips dels 
companys i companyes regidors i regidores, perquè entenem que és una bona notícia per dos 
motius.
Un, que és l'interès de la ciutat. I un altre, és que bueno, per una vegada, una moció que 
s'aprova en aquest Ple, té conseqüències, i es fan accions.
Per tant, és molt positiu. Jo només vull recordar que en aquesta sala, el 29 d'abril es va 
aprovar una moció amb tres acords. El primer, estudiar el compliment per part de 
Proviure/Sareb de les seves obligacions i si s'escau, denunciar el conveni signat en 12 de 
gener de 2006 per incompliment de les estipulacions del mateix. 
Segon, posar a disposició dels veïns i veïnes de Ronda Santa Maria 213, assessorament 
jurídic i recursos tècnics municipals per determinar si han estat suportant les despeses que es 
corresponen de manteniment de l'edifici, que és un tema que també es va explicar a la 
comissió informativa. En aquest cas, si fos així, exercir les accions legals necessàries per 
defensar els drets dels veïns i veïnes.
I en tercer lloc, posar el cas en coneixement de la Taula Local pel Dret a l'Habitatge, on 
col·labora l'Ajuntament i entitats de la ciutat.
Per tant, entenem que s'està en la via de fer realitat uns acords que es van prendre en el ple en 
el mes d'abril.
Per tant, saludem aquesta iniciativa i bueno, estem a disposició de l'equip de govern per 
col·laborar-hi. Gràcies.

Sra. Pérez: Molt bé. Una miqueta recollint també el que deia el José Luis. És veritat, en 
aquell ple vam aprovar aquestes mesures i evidentment nosaltres, en aquell ple ja ens vam 
manifestar, com no pot ser d'una altra forma, doncs donem suport a aquesta proposta que 
intenta donar això, resposta a necessitats habitacionals molt greus a la nostra ciutat per poder 
reconduir la situació que tenim amb la Sareb que ja s'està allargant massa en el temps.
Com molt bé ja s'ha explicat, totes i tots som coneixedors de la situació de desocupació 
parcial i de la nefasta gestió que s'està fent d'aquests habitatges, i en aquest ple, fins i tot, hem 
viscut això, el que dèiem, eh, situacions complicades quan les persones que hi viuen i 
pateixen el dia a dia, ens han vingut a explicar la seva realitat i arrel de, en aquella època es 
va treballar sobre aquella moció que avui li donem, li intentem donar-li una miqueta de 
contingut.
Entenc que s'ha intentat, pel que podríem dir, vies més convencionals, seure a parlar del tema, 
però també, reconeixem que segurament ha estat impossible, així que és normal que es vulgui 
intentar reconduir la situació. 
És un recurs que no pots fer servir quan la demanda habitacional de la ciutat és tan gran, i per 
aquest motiu, malgrat que algú ja s'ha manifestat, doncs esperem comptar amb el suport de 
tots els grups municipals. Moltes gràcies.

_____________________
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6 AUTORITZACIÓ

6.1 EXP.: RHCT15011. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT CAP 
D'ÀREA DE SERVEIS PERSONALS.

En data 20 d’octubre de 2015, l’empleat municipal d’aquesta Corporació, senyor LLUÍS 
CAROL ANDRÉS, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. E2015017153, ha sol·licitat 
la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat com a professor universitari associat a 
la Universitat de Barcelona.

Atès que l’empleat municipal abans referit presta els seus serveis en aquesta Corporació en el 
lloc de treball de Cap d’àrea de Serveis Personals, identificat amb el codi núm. 1.004 a la 
vigent Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, en règim laboral fix, categoria de 
tècnics mitjans, grup de titulació A2 i en una jornada ordinària de treball de dedicació 
completa.

Atès que la dedicació de l’interessat a la segona activitat serà de 8 hores, distribuïdes en tres 
dies a la setmana, en un horari de tarda comprés entre les 15.30 i les 19.00 hores i, per tant, 
fora de la jornada  ordinària de treball que té assignada en aquest Ajuntament. 
 
Atès que no existeix cap inconvenient per part d'aquest Ajuntament per a la concessió de la 
compatibilitat sol·licitada amb subjecció estricte als termes i condicions previstos legalment a 
la normativa vigent sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.

De conformitat amb l’article 49 del vigent Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès; els articles 2.1 c), 4.1 i 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques; l’article 50.9 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals; els articles 2 d) i 4 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els 
articles 321 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals: i la resta de normativa concordant i d’aplicació.

S’ACORDA:

PRIMER: Autoritzar la compatibilitat de l’empleat municipal, senyor LLUÍS CAROL 
ANDRÉS, per a la realització d’una segona activitat, exercint les funcions de professor 
universitari associat a la Universitat de Barcelona, fora de la jornada ordinària de treball de 
l’interessat en aquest Ajuntament, sol·licitada per l’interessat mitjançant escrit amb registre 
d’entrada núm. E2015017153, de data 20 d’octubre de 2015, en base als fets i fonaments de 
dret explicitats al cos del present acord.

Aquesta compatibilitat es concedeix exclusivament per a la realització de les funcions 
expressades al paràgraf anterior i resta supeditada a l'estricte compliment de la normativa 
vigent en matèria d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
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La present autorització pot ser revocada discrecionalment en qualsevol moment per l’Alcaldia 
Presidència d'aquest Ajuntament, sense que la revocació generi cap tipus de dret adquirit ni 
indemnització o compensació de cap tipus. Així mateix, el mer fet de deixar de realitzar les 
funcions esmentades comportarà l’automàtica extinció de la present compatibilitat.

SEGON: Establir que la concreció de les tasques, dedicació horària i contraprestació 
econòmica amb motiu de la realització de les funcions de professor universitari associat a la 
Universitat de Barcelona serà la que defineixi la mateixa Universitat i per compte i càrrec 
exclusiu seva, amb els límits del present acord i de la normativa vigent en matèria 
d’incompatibilitats, quedant l’Ajuntament de Barberà del Vallès expressament exclòs de 
qualsevol responsabilitat que se’n pogués derivar.

TERCER: L’esmentat interessat està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així 
com quant al règim de cotitzacions.

QUART: Notificar el present acord a l’interessat, al Comitè d’empresa i a la secció de 
Recursos Humans d’aquest Ajuntament.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 19 (2 PP, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB i 6 PSC) 
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (RECUPEREM BARBERÀ)

_____________________

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

Sra. Pérez: Molt bé.
Tal i com em comentava la presidenta, aquest punt i el següent, el que estem és decidint 
autoritzar la compatibilitat. Si us sembla bé, i no hi ha cap inconvenient, faríem el debat 
conjunt i després es fa la votació individual.
Molt bé. En el primer cas, dèiem això, estem decidint autoritzar la compatibilitat de dos 
treballadors municipals per poder realitzar una segona activitat remunerada.
Dintre dels compromisos d'aquest equip de govern, estava regularitzar aquells aspectes 
relacionats amb el desenvolupament de la tasca diària del personal de la seva plantilla.
I per nosaltres és una irregularitat que persones treballadores del consistori estiguin realitzant 
unes segones activitats sense haver demanat la corresponent compatibilitat. I és per aquest 
motiu que avui portem al Ple aquestes dues peticions relacionades amb aquest.
En el primer lloc, es tracta d'autoritzar la compatibilitat de l'empleat municipal, el senyor 
Lluís Carol, per tal que aquest pugui realitzar la segona activitat que ve realitzant des de fa 
anys i d'aquesta manera, poder exercir exclusivament les funcions de professor universitari 
associat a la Universitat de Barcelona, fora de la seva jornada ordinària de treball al 
consistori.
Cal doncs, en el segon punt de l'acord, aclarir que la concreció de tasques, dedicació horària i 
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contraprestació econòmica derivades de la seva segona activitat seran les definides per la 
mateixa universitat i evidentment, per compte a càrrec exclusivament d'aquesta.
El tercer punt de l'acord recorda que en cas de modificació de les condicions d'aquesta segona 
activitat, l'interessat estarà obligat a posar-ho en coneixement de l'Ajuntament i per últim, es 
notificarà aquest acord tant a l'interessat, al comitè d'empresa, i a les seccions de recursos 
humans.
En el següent punt de l'ordre del dia, es tractava de fer el mateix tràmit per autoritzar la 
compatibilitat del senyor Jordi Martin Garcia, per tal de què aquest pugui realitzar una segona 
activitat que consisteix en fer de locutor esportiu a la ràdio en una altra emissora d'àmbit local 
quatre hores a la setmana.
De la mateixa manera que quan parlàvem del senyor Carol, la part resolutiva de l'autorització 
del senyor Martin Garcia, recollia doncs, això. Que a més a més d'aprovar la capacitació, 
doncs que els acords, la concreció de tasques, dedicació i demés, correspondran a l'emissora 
en la que farà aquesta segona activitat, que en cas de modificacions ho hauria de comentar, i 
notificar-ho a les persones i ens interessats.

Sr. Rivera: Sí, aprofito per comentar i fer el posicionament del grup en els dos punts i 
després ja farem la votació que correspongui. 
A veure, tot i que farem un debat conjunt, entenem que es tracta de dos casos totalment 
diferents. En un cas estem parlant d'una persona que té una responsabilitat i una obligació de 
disponibilitat pel càrrec que ocupa, que és el cap d'àrea de Serveis Personals, 
independentment de si cal regularitzar el que es feia o no, nosaltres no compartim aquesta 
idea. No ens hi oposarem, evidentment, però ens abstindrem, perquè entenem que és un 
càrrec de molta responsabilitat i que no només es refereix a hores de treball, sinó també a un 
desgast personal i que no estem parlant de qualsevol empleat municipal, estem parlant d'un 
cap d'àrea. Per tant, ens abstindrem.
En l'altre cas, estem parlant d'una persona que té un règim de retribucions i de responsabilitat 
totalment diferent, per tant, entenem que sí podem entendre la compatibilitat d'aquest cas.
Per tant, ens abstindrem al punt 6.1 i votarem a favor en el 6.2. Gràcies.

Sr. Fernández: Gracias. Bien. Desde el Partido Popular, sólo manifestar que nosotros, en 
contra de lo que, de la última intervención, nos gusta que la gente trabaje y no vamos a poner 
ninguna cortapisa evidentemente, siempre se hace después de, fuera del horario de trabajo en 
esta Corporación. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor. Gracias.

Sr. Báez: Sí, bona tarda. Més que una intervenció, és una pregunta. Perquè, pel que ha dit la 
regidora, era preguntar de quan consta, o des de quan aquestes dues persones van presentar la 
instància per demanar la compatibilitat, perquè a nosaltres no ens constava que ho haguessin 
demanat a aquest ajuntament, com a mínim, fins al mes de juny. Jo suposo, un sí que vaig 
mirar l'expedient, i era del mes d'octubre, i l'altre, ho vaig passar per alt i no vaig veure la 
data. 
Octubre del 2015. I era perquè la regidora ens digués quan van demanar aquesta 
compatibilitat.
I després, afegir també que si bé és cert que el que precisament jo vaig mirar l'expedient i ho 
va demanar en el mes d'octubre del 2015, la seva dedicació és a la docència universitària i, tot 
i que ara veig que les hores setmanals han incrementat respecte del que nosaltres coneixíem, 
estaríem en aquesta disposició de què, de negar-li. Jo entenc que l'equip de govern no li pot 
denegar perquè la llei de compatibilitat ja comporta que sí que pot haver-hi, però ara sí que hi 
ho ha de demanar perquè el número d'hores ja supera les 75 hores/any que abans no les 
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superava. No, que és lo que... per això vaig llegir jo precisament aquest expedient, i era que si 
de l'altre, aquest sé que és octubre de 2015, si també la data de demanar la compatibilitat 
també és d'aquestes dates, perquè jo no tenia coneixement. 

Sra. Fuster: El posicionament de vot o després...

Sr. Báez: Òbviament, votarem a favor en tots dos casos. 

Sra. Pérez: Sí, una miqueta per respondre al company Rivera. 
El que la llei, la normativa permet aquesta segona activitat, per tant, el que volíem era 
regularitzar. Totes dues instàncies s'han presentat ara perquè ho hem requerit nosaltres. No 
entraré aquí a debatre quina era la política de l'antic equip de govern i quan s'han denegat o no 
s'ha facilitat aquesta petició de compatibilitat i, per tant, vostè millor que ningú coneix... Dí 
que és veritat que la dedicació a la docència estipula unes hores, que són les que ell dedica a 
fora del seu horari laboral, independentment en la seva fitxa de cap d'àrea no té la premisa de 
què ha de tenir disponibilitat horària, per tant, ell fa la seva jornada laboral com qualsevol 
treballadora o treballador de la casa i fora d'aquest horari pot fer l'activitat que en aquest cas 
és la docència.

Sr. Rivera: Molt breu.
Només per contestar al senyor Fernández.
A veure, a nosaltres ens agrada que la gent treballi, que treballi amb unes condicions dignes, 
però aquí no es tracta del nostre gust, es tracta de defensar el que creiem que és millor per la 
nostra ciutat, per tant, ens posicionem, cada un opinem el que sigui, però crec que no hem 
d'entrar en aquestes coses.
Gràcies. 

Sr. Báez: Sí, també molt breu i per aclarir.
Primer, que no ens constava cap petició.
Segon, que la petició si alguna vegada aquest equip o el que era equip de govern va denegar 
alguna compatibilitat, hi ha compatibilitats que per llei s'han de donar, com seria aquest cas, 
el tema de l'ensenyament o de la docència en la universitat, infermeria i de més, que és el que 
diu l'article. Hi han altres que no necessàriament l'equip de govern ha de concedir, entre altres 
raons pel que deia el José Luis, perquè a vegades la responsabilitat d'aquell treballador no li 
permetia o entenia l'equip de govern que no podia anar lligada a la seva activitat o dedicació 
amb aquest Ajuntament, però en aquest cas jo he fet aquesta esmena de dir en aquest cas 
encara que no ens agradi, la compatibilitat és obligatòria per un tema de docència i que sí que 
és cert que nosaltres sabíem que un només prestava serveis a la universitat però amb el seu 
número d'hores no superava aquestes 75 que obligava la llei per haver-lo de fer de forma 
oficial aquí Ple. Ja està.

Sra. Pérez: Senyor Antonio li dic que no volia entrar en aquest debat, però si vol entrem.
Aquest senyor té la obligació de demanar la compatibilitat ara, l'any passat, fa dos anys i fa 
tres anys, perquè cada any des de la universitat li requerien la compatibilitat i no se'ls hi 
facilitava. Podem estar així, que és una miqueta, entenc que en el debat que vol entrar, però 
vostè sap com a cap de Recursos Humans que era, que havia de regularitzar aquesta situació i 
que malgrat que la llei de compatibilitat li doni el dret i estigui que ell pugui fer aquesta 
segona activitat, se li havia de fer com s'ha fet ara. És coneixedor totalment d'aquesta situació, 
li pot donar les voltes que vulgui, però la situació és la mateixa. Ja li dic a novembre de 2015 
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que a novembre de 2014, que a novembre de tots els anys que porta aquest treballador 
exercint la docència a la universitat.

Sr. Báez: Sí, és per aclarir-li perquè no m'ha escoltat bé la senyora Carmina, que l'equip de 
govern coneixia l'activitat, però mai aquest treballador li ha demanat a l'equip de govern 
anterior la compatibilitat. Aquest treballador mai ha demanat la compatibilitat i sino, que ho 
demostri vostè amb una instància d'aquest treballador de la data que sigui abans del 12 de 
juny de 2015, perquè a nosaltres no ens consta que ens hagi demanat la compatibilitat ni per 
escrit ni de paraula, a mi no em consta.

Sra. Pérez: A vostè, torno a dir, com a cap de Recursos Humans el que li consta és que 
l'Ajuntament i l'equip de govern anterior estava fent una irregularitat perquè no estava 
obligant al seu treballador i de fet hi ha els escrits de la universitat reclamant aquesta 
compatibilitat, que vostè, com moltes altres coses, gestionava com volia.
Moltes gràcies.

_____________________

6.2 EXP.: RHCT15012. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AUXILIAR 
DE RÀDIO.

En data 23 de setembre de 2015, l’empleat municipal d’aquesta Corporació, senyor JORDI 
MARTÍN GARCÍA, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. E2015015667, ha 
sol·licitat la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat per compte aliena com a 
locutor de ràdio esportiu, en una emissora d’àmbit local.

Atès que l’empleat municipal abans referit presta els seus serveis en aquesta Corporació en el 
lloc de treball d’Auxiliar de Ràdio Municipal, identificat amb el codi núm. 10.012 a la vigent 
Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, en règim laboral temporal, categoria 
d’auxiliar suport administratiu, grup de titulació C2 i en una jornada ordinària de treball de 
dilluns a divendres, en horari laboral de 08.00 a 15.00 hores.

Atès que la dedicació de l’interessat a la segona activitat serà de 4 hores, distribuïdes en els 
dilluns i els divendres, en un horari de tarda comprés entre les 19.00 i les 21.00 hores i, per 
tant, fora de la jornada  ordinària de treball que té assignada en aquest Ajuntament. 
 
Atès que no existeix cap inconvenient per part d'aquest Ajuntament per a la concessió de la 
compatibilitat sol·licitada amb subjecció estricte als termes i condicions previstos legalment a 
la normativa vigent sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.

De conformitat amb l’article 49 del vigent Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès; els articles 2.1 c), 4.1 i 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques; l’article 50.9 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals; els articles 2 d) i 4 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els 
articles 321 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals: i la resta de normativa concordant i d’aplicació.
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S’ACORDA:

PRIMER: Autoritzar la compatibilitat de l’empleat municipal, senyor JORDI MARTÍN 
GARCÍA, per a la realització d’una segona activitat per compte aliena, consistent en 
desenvolupar tasques de locutor de ràdio esportiu, fora de la jornada ordinària de treball de 
l’interessat en aquest Ajuntament, sol·licitada per l’interessat mitjançant escrit amb registre 
d’entrada núm. E2015015667, de data 23 de setembre de 2015 i en base als fets i fonaments 
de dret explicitats al cos del present acord.

Aquesta compatibilitat es concedeix exclusivament per a la realització de les funcions 
expressades al paràgraf anterior i resta supeditada a l'estricte compliment de la normativa 
vigent en matèria d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

La present autorització pot ser revocada discrecionalment en qualsevol moment per l’Alcaldia 
Presidència d'aquest Ajuntament, sense que la revocació generi cap tipus de dret adquirit ni 
indemnització o compensació de cap tipus. Així mateix, el mer fet de deixar de realitzar la 
segona activitat esmentada comportarà l’automàtica extinció de la present compatibilitat.

SEGON: Establir que la concreció de les tasques, dedicació horària i contraprestació 
econòmica amb motiu de la realització de les funcions de locutor de ràdio esportiu serà la que 
defineixi l’emissora on realitzarà aquesta activitat i per compte i càrrec exclusiu seu, amb els 
límits del present acord i de la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats, quedant 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès expressament exclòs de qualsevol responsabilitat que 
se’n pogués derivar.

TERCER: L’esmentat interessat està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així 
com quant al règim de cotitzacions.

QUART: Notificar el present acord a l’interessat, al Comitè d’empresa i a la secció de 
Recursos Humans d’aquest Ajuntament.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

7 MODIFICACIÓ

7.1 EXP.: RHCT15013. MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA MUNICIP AL.

En l’exercici de la seva autonomia i de les seves competències, les corporacions locals tenen 
la capacitat de poder definir per si mateixes les estructures administratives internes amb les 
que pretenen dotar-se, amb l’objecte d’adaptar-les a les seves necessitats específiques, a fi de 
permetre una gestió eficaç dels serveis que li són propis. Aquest Ajuntament no resulta aliè a 
l’esmentat i per aquesta raó, resta obligat a organitzar els seus recursos i adaptar la seva 
estructura organitzativa a les necessitats de cada moment, per tal de poder respondre 
convenientment a les demandes ciutadanes.

L’organigrama municipal, com a esquema que ordena les relacions verticals i horitzontals de 
l’organització atenent a la realitat existent, és l’instrument organitzatiu municipal que ha de 
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recollir aquelles adaptacions i/o modificacions que resultin necessàries. 

En el sentit esmentat, es considera convenient realitzar sobre el vigent organigrama 
municipal, aprovat en data 27 de novembre de 2013, en el seu nivell tècnic directiu, unes 
modificacions fonamentades en criteris de coherència, racionalització, coordinació i 
simplificació organitzativa, que permetin dotar a l'organització municipal d'instruments de 
gestió i/o formes de funcionament que aconsegueixin una optimització dels recursos dels 
quals es disposa i, en conseqüència, una millor i més eficient prestació dels serveis 
municipals a la ciutadania.

La proposta modificativa que es pretén del vigent organigrama municipal, en els seus nivells 
tècnic directiu o mig, es concreta, succintament, en dues mesures: per una part, en la 
supressió de les actuals unitats staff  denominades Gabinet d'Alcaldia i Oficina de 
Comunicació i Imatge i la creació d'una única unitat staff  denominada Gabinet d'Alcaldia i 
Comunicació, que recolliria les funcions de les unitats esmentades que es suprimeixen; i, per 
una altra banda, en l'adscripció de la secció de Cultura, que actualment es configura com un 
àmbit de gestió singular no insert en cap àrea, a l'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament.

La primera modificació de l'organigrama proposada tindria com a objecte bàsic la 
simplificació de l'actual configuració de l'estructura organitzativa municipal que dóna suport 
als àmbits compentencials d'Alcaldia i Comunicació. Aquesta simplificació s'efectuaria amb 
la unificació en un sol àmbit de gestió de les competències que, conforme a l'actual 
organigrama municipal vigent, es venen portant a terme des de dues unitats staffs , fora de 
l'estructura jeràrquica ordinària, denominades Gabinet d'Alcaldia i Oficina de Comunicació i 
Imatge. A aquests efectes, es suprimirien les dues unitats staff  actualment existents i, de 
forma simultània a la seva supressió, es crearia una nova unitat staff , denominada Gabinet 
d'Alcaldia i Comunicació, fora de l'estructura jeràrquica ordinària. Aquesta nova unitat 
assumiria les competències i atribucions que fins ara es desenvolupaven des de dos àmbits 
individualitzats, portant-les a terme des d'un sol àmbit de gestió.

En relació a la segona modificació proposada, aquest Ajuntament estima igualment necessària 
i convenient l’adscripció a l’Àrea de Serveis Personals de la Secció de Cultura, configurada 
actualment com un àmbit de gestió singular no insert en cap àrea municipal i dependent de 
forma directa de la seva regidoria delegada. La proposta d'inserció d'aquest àmbit de gestió a 
l'Àrea de Serveis Personals respon a l'objectiu de facilitar el desenvolupament dels 
programes/activitats encomanats a la citada secció d'una forma més coordinada i integral amb 
la resta d'àmbits competencials municipals de l'Àrea de Serveis Personals, donada la 
considerable identitat existent entre tots aquests àmbits de gestió en relació a les persones 
destinatàries i el contingut de les activitats, programes i serveis que porten a terme. 

Pels motius referits, es proposa fer les adaptacions oportunes en l’organigrama municipal 
vigent, aprovat en sessió plenària de data 27 de novembre de 2013, als nivells mig o tècnic 
directiu i inferior o operatiu, que contemplin i s’adaptin a la nova realitat pretesa, amb 
l’objectiu continu d’aconseguir la major eficiència i eficàcia possible en la prestació dels 
serveis.

Així mateix, es considera oportú disposar la revisió i actualització, en el nivell operatiu, de 
totes aquelles qüestions que es poguessin haver vist afectades per la nova distribució 
competencial i jeràrquica derivada del present acord.



30

A l’efecte d’adaptar l’organigrama funcional i jeràrquic d’aquest Ajuntament a les necessitats 
pròpies d’aquesta administració, amb l'objecte de permetre ajustar el mateix a les diferents 
circumstàncies que poguessin afectar-li, de forma àgil i sense necessitat d’alterar l’estructura 
bàsica del mateix, és pel que, conforme als criteris expressats als antecedents,

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar la modificació de l’organigrama municipal vigent, en el seu nivell tècnic 
directiu, en base als criteris expressats a la part expositiva del present acord, en el termes que 
s’expressen a continuació:

1r.- Suprimir de l'organigrama municipal les unitats staff següents:

- GABINET D'ALCALDIA
- OFICINA DE COMUNICACIÓ I IMATGE

2n.- Crear i incorporar a l'organigrama municipal una nova unitat staff , fora de l'estructura 
jeràrquica ordinària, denominada GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ i 
assignar-li, amb caràcter merament indicatiu, els programes/activitats que 
seguidament es relacionen:

- Secretaria de l'Alcaldia
- Relacions públiques i protocol
- Agermanaments i cooperació
- Relacions institucionals
- Assessorament i suport a la gestió de l'àmbit
- Oficina de premsa
- Revista municipal
- Publicacions
- Publicitat
- Direcció de la ràdio municipal
- Suport de comunicació a les regidories
- Comunicació externa de l'Ajuntament
- Gestió i manteniment de la presència institucional a les xarxes socials
- Coordinació i gestió de la web municipal 
- Transparència i bon govern

3r.- Adscriure l’actual Secció de CULTURA a l'Àrea de SERVEIS PERSONALS de 
l'Ajuntament.

SEGON: Facultar a la Junta de Govern Local per a què, en el nivell operatiu, realitzi una 
revisió i actualització de l’adscripció dels diversos programes/activitats que comprenen 
l’activitat administrativa municipal a qualsevol de les àrees/seccions/unitats que componen 
l’estructura municipal, determinant així l’àmbit competencial específic de matèries per a 
cadascuna d’aquestes i els respectius recursos assignats amb l’adscripció dels corresponents 
llocs de treball, en funció del seu contingut i atenent a criteris d’idoneïtat, repartiment 
equitatiu de les càrregues de treball i disponibilitat de recursos existents en cada moment.
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TERCER: Aprovar, amb data d’efectes econòmics i administratius d’1 de gener de 2016, 
l’organigrama municipal actualitzat conforme a les anteriors modificacions que s’adjunta 
com Annex I.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11 (2 ERC, 4 JUNTSXB i 5 PCPB) 
Vots en contra: 4 (2 RECUPEREM BARBERÀ i 2 PP)
Abstencions: 6 (PSC)

_____________________

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

Sra. Pérez: Molt bé. Moltes gràcies.
Si em permeteu també farem el debat d'aquest punt que és modificació de l'organigrama 
municipal i modificació de les relacions que seria el punt 7.2, també el podríem fer de manera 
conjunta, si no hi ha cap inconvenient.
Doncs en aquest punt que parla de la modificació com dèiem i tal com recull el PAM d'aquest 
equip de govern, un dels objectius és realitzar una auditoria no només econòmica sinó també 
sociolaboral, que ens doni més informació sobre l'estructura actual de l'organigrama 
municipal tal i com està ordenat en àrees i seccions, aprovat en la sessió plenària del 27 de 
novembre de 2013 amb els vots en contra de Plataforma Ciutadana per Barberà i Iniciativa 
per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i l'abstenció del Partit Popular. En aquell 
debat es posava de manifest part del que avui volem corregir fins a disposar de més 
informació sobre l'estructura actual tal i com deia a expenses d'aquesta auditoria sociolaboral, 
creiem que s'han de corregir algunes deficiències o algunes peculiaritats, si més no, d'aquesta 
manera proposem unes modificacions fonamentades en criteris de coherència, racionalització, 
coordinació i simplificació organitzativa.
Creiem que d'aquesta manera aconseguirem millor la gestió i funcionament optimitzant els 
recursos dels quals disposem i en conseqüència donarem una millor i més eficient prestació 
dels serveis municipals a la ciutadania.
La proposta de modificació es concreta bàsicament en tres mesures. Per una banda, la 
supressió de les actuals unitats staff denominades Gabinet d'Alcaldia i Oficina de 
Comunicació i Imatge. Per una altra, la creació d'una única unitat staff denominada Gabinet 
d'Alcaldia i Comunicació, que recolliria les funcions de les unitats esmentades que es 
suprimeixen i, per finalitzar, l'adscripció de la secció de Cultura a l'Àrea de Serveis Personals 
de l'Ajuntament.
Recordem que actualment, aquesta secció es configura com un àmbit de gestió singular no 
insert en cap Àrea. L'objectiu d'aquest darrer canvi respon a l'objectiu de facilitar el 
desenvolupament de programes i activitats encomanats a la citada secció d'una forma més 
coordinada i integral amb la resta d'àmbits competencials municipals des de l'Àrea de Serveis 
Personals. Donada la considerable vinculació existent entre tots aquests àmbits de gestió en 
relació a les persones destinatàries, en el contingut de les activitats, dels programes i els 
serveis que porten a terme.
Dit això passaríem a la part resolutiva que diu el següent. En primer lloc, aprovar la 
modificació de l'organigrama municipal vigent, en el seu nivell tècnic directiu en els següents 
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termes. El primer punt diu suprimir de l'organigrama municipal les unitats staff de Gabinet 
d'Alcaldia i Oficina de Comunicació i Imatge.
En el seu punt número dos, diu crear i incorporar a l'organigrama municipal una nova unitat 
staff fora de l'estructura jeràrquica ordinària denominada Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 
assignar-li a més a més dels programes derivats de les dues unitats suprimides, les següents 
activitats o programes: suport de comunicació a les regidories, comunicació externa de 
l'Ajuntament, gestió i manteniment de la presència institucional a les seves xarxes socials, 
coordinació i gestió del web municipal i transparència i bon govern.
I per últim, adscriure l'actual secció de Cultura a l'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament.
En el punt número dos de l'acord, es faculta a la Junta de Govern Local per realitzar una 
revisió i una actualització de l'adscripció dels diversos programes i activitats de qualsevol de 
les àrees, seccions i unitats que componen l'estructura municipal.
I, per últim, aprovar amb data d'efectes econòmics i administratius l'1 de gener de 2016 
l'organigrama municipal actualitzat conforme a les modificacions anteriors.
En relació al següent punt de l'ordre del dia, que parla de la modificació de la relació dels 
llocs de treball de l'Ajuntament. Només dir que està estretament lligada al punt anterior, per 
això fem el debat conjunt, ja que és l'eina que ens permet assignar funcions, atribucions i 
comeses del personal.
Per aquest motiu qualsevol modificació de l'organigrama va estretament lligada a la 
modificació de la Relació dels Llocs de Treball. D'aquesta manera, la supressió de les unitats 
staff denominades Gabinet d'Alcaldia i Oficina de Comunicació i Imatge ha de comportar la 
lògica supressió de la Relació de Llocs de Treball vigents. Aquells llocs de treball directa i 
estrictament vinculats a les esmentades unitats, tal i com queda recollida la part expositiva del 
present acord.
És per tot això que es proposen els següents punts a votar a l'acord. En primer lloc, modificar 
la relació de llocs de treball vigent de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en els següents 
termes: 
Ú, suprimir els següents llocs de treball relacionats a la supressió de les seves unitats staff, la 
fitxa o el lloc de treball amb el número 3.001, que seria Cap d'Oficina de Comunicació i 
Imatge, el lloc de treball amb el número 10.005, Secretaria de Gabinet d'Alcaldia i el lloc de 
treball amb el número 11.001 Cap de Gabinet d'Alcaldia.
Segon punt, crear els següents llocs de treball i incorporar-los a la Relació de Llocs de Treball 
catalogats amb el número de codi que s'indica. Els requisits exigits pel seu exercici figuraven 
a l'expedient amb les fitxes adjuntes respectives i serien: lloc de treball 2.017 Cap de Gabinet 
d'Alcaldia i Comunicació i lloc de treball 8.018 Tècnic o tècnica Auxiliar d'Alcaldia.
En segon lloc, aprovar inicialment, amb efectes econòmics i administratius de data 
01.01.2016, la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès actualitzada 
conforme a aquestes modificacions.
I, per últim, donar la publicitat legalment oportuna al present acord, entenent que quedaria 
aprovat automàticament amb caràcter definitiu si durant el període d'exposició pública no es 
presentessin al·legacions.
A diferència de la modificació anterior de l'organigrama i en la Relació de Llocs de Treball de 
l'any 2013, aquest cop sí que hi havia l'acta signada per la part social de l'Ajuntament 
conforme han estat informades, ja que el proppassat 12 de novembre es van explicar aquestes 
modificacions tant al comitè d'empresa com a la junta de personal, així mateix vull fer constar 
que hi ha la memòria pertinent a l'expedient per part de Recursos Humans de l'Ajuntament i 
les dades econòmiques orientatives compartides en la darrera Junta de Portaveus que vam 
tenir aquest dilluns.
Moltes gràcies.
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Sr. Rivera: Moltes gràcies.
A veure, en aquest cas tenim una divergència que és de fons, que és de forma i que és de 
mètode. De mètode perquè evidentment entenem o almenys enteníem, que compartim la 
necessitat d'abordar les qüestions del personal municipal, dels empleats d'aquest Ajuntament 
d'una manera global i amb una discussió que no es pot cenyir primer aquí, després allà i fer 
pedaços. Per tant, entenem o no entenem perquè s'ha de fer ara això si el que hem de fer és 
una discussió global.
En segon lloc, no ens agrada i no compartim gens que la secció de Comunicació estigui amb 
la secció de Gabinet, entenem que són coses que haurien d'estar ben separades. Per què? 
Perquè la secció de Gabinet d'Alcaldia és una cosa que és evidentment un servei que està al 
servei de l'Alcaldia, com no pot ser d'una altra manera, però la Comunicació ha de ser una 
cosa ben global i ben plural, per tant, entenem que no ens ajuda a avançar en aquesta 
pluralitat i en aquesta obertura i en aquesta adaptació que s'ha de fer a la Llei de l'Audiovisual 
de Catalunya dels mitjans públics. I no ho entenem i entenem que anem en la direcció 
equivocada.
En la qüestió de l'estalvi, que es va compartir en la Junta de Portaveus... No entrarem perquè, 
evidentment, si de tres llocs es passen a dos, hi ha un estalvi, però entenem que aquestes 
persones que ocupen el lloc continuen a la casa, per tant, tampoc no podem... No crec que 
sigui el més important, el més important és per què es fan les coses, quina intencionalitat 
política hi ha i quina visió de futur. Per tant, votarem en contra, però és un vot en contra que 
té a veure amb aquesta motivació.
Gràcies.

Sr. Doménech: Buenas noches.
Desde el Partido Popular desconfiamos de esta modificación del organigrama. No 
comprendemos que utilidad práctica real puede tener que Comunicación, es decir la radio, la 
revista municipal o el portal web dependa directamente del Gabinete de Alcaldía. Esto nos 
suscita preguntas como qué tiene que ver la Secretaría de Alcaldía con la gestión de la web, 
qué tiene que ver las relaciones protocolarias con las redes sociales, qué tiene que ver la 
Oficina de prensa con el apoyo de comunicación de las concejalías, en definitiva, qué tiene 
que ver todo esto con la transparencia y buen gobierno del que hablan en esta modificación.
Creo que todo esto es un ejercicio de opacidad y censura. Esto que hoy se pretende aprobar se 
traduce en que todo lo que llega a la ciudadanía por parte de cualquier medio de 
comunicación municipal pase antes por Alcaldía y someterlo a control político y partidista. Es 
censura. Una censura que ya ha empezado a poner en práctica. ¿Ustedes recuerdan cuántas 
veces mi predecesor, el señor Gallego, exigió al anterior equipo de gobierno que en las actas 
de los plenos colgadas en la página web se publicasen las intervenciones de los concejales, así 
como los ruegos y las preguntas? Lo conseguimos. Pero ustedes desde el mes de julio están 
publicando todas las actas sin intervenciones porque no quieren que las consulten o conocer 
el posicionamiento y los argumentos de la oposición, porque no quieren que se conozcan 
nuestros ruegos y preguntas, eso se llama censura. Y esta censura me temo que va “in 
crescendo”.
En lo que se refiere al segundo punto, es muy fácil de entender, disolver la sección de Cultura 
dentro de otra área de trabajo que es la de Servicios Personales. Miren, nuestra ciudad tiene 
una carencia y es la defensa de nuestro patrimonio cultural. Quiero reconocer, no obstante, la 
labor realizada en este sentido por un antiguo concejal, Pere Ramon. Sin embargo, queda 
mucho por hacer y creo que cargarse la sección de Cultura no es la mejor solución.
Desde nuestro partido, durante la legislatura pasada presentamos mociones que acreditan 
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nuestro compromiso con el mantenimiento de la identidad como municipio de Barberà, la 
defensa de su historia, prácticamente desconocida. Me gustaría saber si algún miembro del 
equipo de gobierno podría explicarme quién fue Josep Galceran, su intervención en la Guerra 
de Sucesión española y su muerte, ¿no? Por ejemplo, esto es historia del municipio. También 
necesitamos defender nuestro patrimonio histórico y es que tenemos dos edificios declarados 
como patrimonio histórico español y nuevamente, seguro que muchos de ustedes ni si quiera 
lo sabían, son la Iglesia de la Romànica y el Castillo de Barberà, y aquí va otra pregunta 
¿saben acaso por qué nuestro castillo no tiene forma de castillo medieval? Esto es historia de 
nuestra ciudad y ustedes deniegan conocerla. Podría continuar con la defensa de las 
tradiciones de esta ciudad de origen rural, de sus molinos de papel abandonados y medio 
hundidos, o de masías que hasta la legislatura pasada se han demolido sin un estudio ni un 
análisis riguroso de su posible interés histórico y arquitectónico. Procesiones que se han 
perdido, festejos que han caído en el olvido, tradiciones que ya nadie recuerda y que este 
Ayuntamiento está dispuesto a que no vuelvan jamás.
La disolución de la sección de Cultura sólo denota la falta de interés por parte de este 
Ayuntamiento, por conservar la identidad de los barberenses. Que el equipo de comunicación 
no sea independiente sino todo lo contrario, que dependa precisamente de Alcaldía denota el 
interés de este Ayuntamiento por mantener un control directo sobre lo que los barberenses 
deben conocer y lo que no, es decir, censura.
Ustedes alardean de ser el cambio, pero qué cambio, el que nada más empezar a gobernar la 
primera medida que toman es apartar a uno de los interlocutores de la radio municipal por su 
ideología, es el cambio que cuelga esteladas en el Ayuntamiento durante la fiesta mayor, el 
que retira la bandera española de la plaza de la Vila, ustedes son ese cambio y ahora también 
el cambio de la opacidad y de la censura y de la incultura.
Y lo que se refiere a las ordenanzas fiscales, algo que realmente afecta a los intereses de los 
ciudadanos resulta que son tal y como dijo la concejal de Economía y Hacienda, 
conservadores respecto a las legislaturas socialistas, oséase, lo mismo. Pero qué clase de 
cambio es este. Es el cambio que se queda con lo peor de las legislaturas socialistas y del 
separatismo radical e innova en lo populista y en la inoperancia.
Muchas gracias.

(Aplaudiments)

Sr. Pubill: Bé, en primer lloc, lamentar que hagi perdut el company del Partit Popular una 
part dels papers que expliquen el què pretén aquesta modificació. Això en primer lloc.
En segon lloc, demanar-li que sigui una mica més respectuós amb el tema de les banderes... 
estem cada vegada igual, jo crec que ha quedat clar més d'una vegada, però si vol li tornem a 
repetir. Entenc que cansa a la gent i no cal explicar.
I amb el tema de les històries, si vol podem parlar molt més, jo només em centraria en 
Galceran de Pinós, sinó que em podria centrar en què el seu partit és un dels que no ha 
condemnat encara els crims del Franquisme, si volem parlem d'història i parlem de les forces 
comunes que hi ha, si vostè pot dir el que vol jo també puc dir el que vull.
I no sé... em sembla que torno a repetir, no han entès res de res, no estem parlant de suprimir 
la cultura, això potser és el que tenen vostès en la ment i és el que pensen que volem fer els 
demés, però li asseguro que no ho és pas.

Sr. Díaz: Sí. Hi ha dues parts. La primera és que no...per la pronunciació que has fet servir 
quan has dit incultura, no sé si ho has separat, si tens en compte que va junt o no ho he acabat 
d'entendre, però bé...després si vols m'ho dius. Perquè és incultura, no és in cultura, no sé... 
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bé... és igual. Tu mateix.
No, però sí que hi ha una cosa a nivell polític que sí que des de Junts per Barberà sí que 
volem remarcar de dir, estem parlant d'un aspecte d'un canvi diguéssim des de l'estructura 
tècnica, des de la plantilla tècnica a nivell municipal i després hi ha un pacte polític en el qual 
es deixa molt clar que per exemple, l'àrea de Comunicació és un àrea compartida entre els tres 
espais polítics que hem fet l'equip, que hem fet el pacte de govern que avui doncs governa la 
ciutat de Barberà a nivell municipal. 
Diguéssim, que remarcar molt que voler confondre una cosa amb l'altra, parlar de censura un 
Partit Popular que juntament amb el PSOE doncs té episodis de tancar diaris doncs que vol 
que li digui, no sé... no entenc una mica que sempre es vulgui confondre una cosa que és un 
pacte polític que ha quedat bastant clar que el tema de la comunicació que és un element, i 
aquí també intento també respondre una mica el que ha dit el Pepe, el company de 
Recuperem.
Hi ha un pacte polític que hem vist que és imprescindible el tema de comunicació. És un 
govern a tres parts, però és un govern a tres parts que també vol obrir un tema com és el dels 
mitjans de comunicació municipals que no siguin estrictament una eina només partidista. I 
torno a insistir, estem debatent una nova estructura, una reestructuració a nivell tècnic, però 
després hi ha un pacte polític on tenim molt clar que el nostre tarannà no és el de la censura 
perquè de fet venim de patir-lo sistemàticament per part del seu partit a nivell de l'Estat 
espanyol i també com a veïns i veïnes de Barberà per patir-lo pues amb els anteriors governs 
municipals que hi han hagut en aquesta ciutat.
Gràcies.

Sr. Báez: Gràcies.
Jo tot i que comparteixo absolutament tot el que ha dit el José Luis, el Pepe Rivera, en quant 
a què aquesta conjunció d'Alcaldia i Comunicació, jo penso que no és prou operativa o 
pensem que no és prou operativa i que al final significarà que mitjans de comunicació 
possiblement acabi treballant més per la comunicació de l'equip de govern i no per la 
comunicació en general. 
També entenem que l'equip de govern doncs ha de ser autònom per la seva organització i pels 
seus criteris de com s'organitza òbviament. Així que si voleu funcionar d'aquesta manera, 
perfecte, per nosaltres no trobareu oposició en aquest sentit, sempre i quan aquests criteris no 
contravinguin la llei, òbviament. 
I, per una altra banda, que és igual d'important, no menyscabi la dignitat professional dels 
treballadors de l'Ajuntament o les seves empreses ,i molt menys suposin una detracció o 
minva amb les seves retribucions, la nostra posició seria d'abstenció perquè entenem que és 
una cosa vostra.
El Pepe ha dit que baixaven els sous, jo crec que el que va informar la Carmina és tot el 
contrari, que pujaven entre 6 i algo i vuit mil, jo he mirat les fitxes i el que pugen els sous són 
sis mil i pico euros amb Seguretat Social inclosa, d'acord amb les fitxes de llocs de treball, no 
és una minoració, és a dir, és un increment, que tampoc és important respecte... El que no 
estaria bé és que aquest increment que pugen les persones o les noves fitxes que s'han creat, 
que aquest increment el traguessin de les retribucions d'altres treballadors, òbviament. Però és 
increment, Pepe, no és disminució.
I ja per últim, preguntar-li a la regidora, com serà la provisió d'aquestes dues places, que es 
desprèn de les fitxes que acabem de veure i que s'aproven en el segon dels punts.
Gràcies.

Sra. Pérez: Intento respondre a totes les qüestions, espero no deixar-me res i així que aniré 



36

per ordre.
José Luís, el tema de lligar la secció de comunicació i gabinet d'alcaldia em sembla que 
aquest Ajuntament és exemple de què les dues àrees o les dues seccions o com li vulguem dir, 
les unitats staff estiguin separades no tenen res a veure o ser una garantia de transparència i de 
bonus dels mitjans de comunicació. Això per una banda.
L'ús dels mitjans de comunicació i del què es diu i de la transparència d'aquest equip de 
govern anirà una mica pel que et deia el Fabi, hi ha una comissió dels tres grups i en la que 
l'oposició podreu dir la vostra i valorarem en la comissió corresponent.
Pel que feia al cost econòmic em sembla, com et deia l'Antonio Báez que tampoc té raó amb 
el que diu, però bé, em sembla que aquest expedient ha donat moltes confusions perquè en 
cap moment jo vaig parlar d'estalvi econòmic, vaig parlar del que suposaven aquells càrrecs a 
topes màxims, vaig estar parlant de què hi havia diferents opcions per ocupar aquells llocs, 
que avanço ja a l'Antonio a la seva pregunta, són llocs com els que estan ara, de lliure 
designació. Per tant, seguirà en el procés que segueix en aquests casos un lloc de treball de 
lliure designació amb el seu corresponent procés de selecció.
Després pel que deies, José Luís, de la discussió global. Sí, jo mateixa he dit que estem 
pendents d'aquesta auditoria que s'està allargant més del que ens hagués agradat a l'equip de 
govern i sí que necessitàvem com equip de govern donar com deia el company del PSC, 
autonomia d'organització i entendre que hi ha aquest gabinet que es fusiona aquests dos 
gabinets (gabinet d'alcaldia i comunicació i imatge) per donar servei o donar un millor servei 
pel que és la nostra manera de funcionar i de veure les coses.
Pel que fa al senyor Doménech, em sap molt greu que no t'hagis mirat l'expedient o que no 
hagis vist l'organigrama d'aquest Ajuntament. Primer, com t'han dit els companys, en cap lloc 
diu que se suprimeix cultura, només faltaria, tenim dues persones que s'estan cuidant 
d'aquesta regidoria i que estan fent coses com el que tu deies, ahir a la nit es va il· luminar per 
primera vegada l'església de la Romànica, un dels monuments històrics de la nostra ciutat i 
que des d'aquest equip de govern i si et mires el nostre ban, estava recollit justament, mirar i 
treballar per donar coneixement a tota la ciutadania del nostre patrimoni històric i artístic. 
Això per una banda. Veig que això no ho has entès, el de cultura.
Veig que tampoc has entès on estan les unitats staff, perquè dius una qüestió de censura, les 
unitats staff, per si no has acabat d'entendre, ja depenien d'Alcaldia, per tant, això no es 
modifica. Simplement, el que fem és fusionar les dues i només deixar un cap de gabinet 
d'Alcaldia i un tècnic o una titular, o una tècnica de suport a l'Alcaldia. Per tant, la censura no 
la fas, et dic el mateix que abans, segons el nom que li posis a les coses. La censura l'apliques 
en la teva política diària, en les decisions que prens, en la publicitat que fas de les coses, en la 
facilitat o no que li dones als teus companys i companyes d'aquest Ple en donar tota la 
informació que es demana. Això sí que podríem parlar en tot cas de censura. Però no en 
aquest cas perquè ja et dic, aquestes dues unitats staff no canvia en cap moment que la 
dependència que era ja directament d'Alcaldia.
I em sembla només aclarir, pues això, que em sap greu que aprofitis qualsevol punt de l'ordre 
del dia, com era aquest, que estàvem parlant d'organigrama, per treure temes que el company 
Pere t'ha dit. Podem parlar. Parlem d'una cosa, tu parles d'una altra, però clar és normal 
perquè si no tenies clar el que estàvem treballant, doncs has sortit per “peteneras”.

Sr. Rivera: Molt breument.
Miri, jo tinc aquí apuntat el que va dir vostè, senyora Carmina, a la reunió de portaveus. Va 
dir “que el salari brut passava de 8.118 a més o menys 6.200 euros i que això era un estalvi”. 
Que en realitat no ho és, estem d'acord, miri, ja no cal que discutim això, perquè no ho és 
perquè passem de tres a dos.
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Després que les seccions no estiguin juntes i tant que no és garantia, ja ho hem vist en aquest 
Ajuntament, clar que  ho sabem, cal voluntat política també, però si les ajuntem caldrà, no 
voluntat política, caldran miracles perquè estiguin... Home, si depèn de la mateixa persona 
responsable serà molt difícil que aquesta persona es disgregui unes funcions d'unes altres i 
tingui el cervell en unes coses i les altres. Miri, evidentment, la decisió és de l'equip de 
govern, és la seva aposta, veurem com funciona. Nosaltres com sempre el que aportem és el 
que entenem que és millor pel funcionament de la ciutat i de l'Ajuntament i entenem que no 
és el millor. 
Ja està i per això votarem en contra.

Sr. Doménech: Sí, simplemente. Respecto a lo de la censura, si tan claro tienen que no 
quieren poner en práctica esta censura dígame por qué desde julio, algo que ya le he 
comentado, oiga no aparecen las intervenciones de los miembros de este Pleno en las actas 
que se cuelgan en la página web, los ruegos, las preguntas y todas las intervenciones ¿por 
qué? Eso es censura.
Gracias.

Sr. Báez: Jo més breu encara.
Jo continuo dient que en el càlcul que he fet d'acord amb les fitxes noves de treball 
l'increment serà de 6.800 euros amb Seguretat Social inclosa, que poden ser entre sis i vuit, 
com va dir vostè. Perfecte. Vull dir, en tot cas, és un increment. Però d'això no discutiré, vull 
dir, és només posar-lo com a... Són els números que hem surten, però sí que li torno a fer la 
pregunta que li he fet abans perquè ara m'ha espantat més. Ha dit, m'ha contestat que serà de 
lliure designació “con proceso de selección”. Una cosa és incompatible amb l'altra. O és lliure 
designació, és a dir, o vostès nomenen a dit o es fa un procés de selecció, però no pot ser 
lliure designació amb procés de selecció. Això m'ho ha d'aclarir i no s'enfadi amb mi, eh?

Sra. Pérez: Començo pel final i sense enfadar-me, Antonio.
El procés de selecció, sí que és un procés de selecció, perquè es poden presentar totes les 
persones que considerin oportú presentar-se, per això jo parlava de la possibilitat de què 
acabés sent, per exemple, parlem del cap de gabinet d'alcaldia i comunicació, hi havia la 
possibilitat de què fos una plaça ocupada per un A-1 o un A-2 i per això jo parlava de 
màxims quan parlàvem de números. 
Per tant, és un procés selectiu al que es podrà presentar totes les persones que vulguin i 
després, com a lloc de lliure designació, hi haurà uns criteris que qui hagi de justificar-ho ho 
justificarà. 
No, como siempre no, mejor.
I després gràcies a Alejandro perquè m'havia oblidat de les actes. De les actes, li vam explicar 
moltes vegades a l'Adolfo i aquí la companya... Hi ha els companys que li dèiem, les actes no 
es poden penjar al web municipal... si m'esperes, t'ho explico. Les actes no es poden penjar al 
web municipal fins que no són aprovades a la sessió anterior (sic), com que hem tingut els 
problemes que hem tingut de les actes aquelles que va haver-hi un debat sobre el que no 
recollien les intervencions i van quedar ajornades, entenc que el problema ha estat aquest. 
Una acta no es pot aprovar fins que en el Ple següent es dóna per aprovada i per això el que hi 
ha penjat a la web són les preactes sense les votacions i l'aprovació de l'acta corresponent del 
Ple següent.

Sr. Báez: És que és impossible, no estic d'acord amb el que diu la senyora Carmina. Si és de 
lliure designació, és de lliure designació i punt, ja està. No passa res. Vull dir, ja ho admetem 
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que sigui així, però vostè no pot dir que obrirà un procés de selecció perquè si ho obre ha de 
ser o general, és a dir, per tot el món, o de caràcter intern. I per fer això, ha de publicar-lo en 
el BOP, obrir un termini de presentació, etc. etc. 
No li explico tot perquè és molt llarg, i és tant llarg que vostè si ho fa així, no arribaria a l'1 
de gener amb les places adjudicades perquè no ha pogut acabar el procés, i si no arriba, 
resulta ja s'ha carregat des d'avui tres places i des d'avui només quedarien dos, per tant, que 
farien amb la gent que està en les places que avui queden eliminades o que sense que quedin 
eliminades no es podien posar d'acord perquè vostè no ha acabat el procés de selecció. 
És que clar... una cosa és que vostè em digui: “Miri jo agafaré a tres que ja m'agraden i 
d'aquests tres al final em quedaré amb un”. Però això no és un procés de selecció, això 
continua sent lliure designació, que ho permet la llei i que ho pot fer, eh? Vull dir, que jo no 
m'estic oposant a que ho facin, només volia aquest aclariment perquè vostè ja m'ha contestat, 
lliure designació. Jo ja m'havia quedat tranquil, però clar m'ha dit lliure designació amb 
procés de selecció, això és incompatible, no pot ser. De veritat, miri-s'ho, no cal que em 
contesti ara. Miri-s'ho perquè ja veurà que no pot ser.

Sra. Pérez: Abans de la lliure designació... eh?

(Comentaris fora de micro)

Sra. Pérez: Ah? sí, que era un procés intern, sí, sí, sí.

Sr. Báez: ... però intern, és igual s'ha de publicar. (fora de micro)

Sra. Pérez: A veure, Antonio, jo et dic, la informació que jo tinc. Si tu tens una altra 
informació, demà quedem i la comentem. A mi...
A veure, és un procés selectiu intern, una promoció interna i que va vinculada a una lliure 
designació. Si tu dius que no, demà quedem i ho acabem d'aclarir amb la normativa que tu 
tinguis, que potser jo no la tinc.

Sr. Báez: Sí, per contestar.
No és normativa meva, és la normativa que hi ha i encara que sigui de promoció interna, ha 
de fer el mateix que si fos externa, la única diferencia és que si és interna és per a personal de 
l'Ajuntament i si no pregunti-li al secretari, que el té davant. Vull dir, que és així.

Sra. Pérez: Sí.
Del què se m'havia anat, eh? Perdoneu. Avui no ens carreguem aquests tres llocs, tal i com tu 
has dit. Hem dit que tot això seria amb efectes d'1 de gener, per tant, les treballadores i 
treballadors que estan en aquest lloc estaran fins a l'1 de gener de 2016.

Sra. Fuster: Molt bé i jo per fer una puntualització com a Alcaldessa d'aquest municipi.
Senyor Doménech, transparència i bon govern, gravi-s'ho al cap. Perquè és voluntat d'aquest 
equip de govern, de les tres formacions que conformem l'equip de govern, la transparència i 
el bon govern. I jo com alcaldessa vetllaré perquè això sigui. Tingui-ho molt clar.
Vostè parlava de censura, ho ha dit vostè, no nosaltres, que també quedi clar.
Parlava de control polític i control des d'Alcaldia, ja li dic que no. Alcaldia toca molts ítems i 
li toca també... jo no diria el control, jo diria la supervisió, de que totes les àrees d'aquest 
Ajuntament, és funció també de l'alcaldessa tenir-ne coneixement i vetllar perquè funcionin 
bé. 
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I perquè funcionin de forma transparent i fent un bon govern, però és que els companys de 
l'equip de govern m'ho posen fàcil, perquè són persones que són molt treballadores i fan un 
treball excel·lent. 
No és voluntat política d'aquest equip de govern ni censurar, ni limitar la comunicació a 
ningú, ni a ciutadans, ni a cap partit polític que conformem aquest consistori. Ja li dic també 
perquè li quedi clar. Vostè el pot pintar com vulgui, eh? És una opció, vostè pot venir aquí a 
dir el que vostè vulgui, si em permet que li digui, però que consti que el tema de la censura 
l'ha tret vostè, no són paraules nostres ni és voluntat d'aquest equip de govern, i això vull que 
li quedi clar.
Per tant, gravi's aquí al cap, la transparència i el bon govern. Gràcies.

_____________________

7.2 EXP.: RHCT15015. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LL OCS DE 
TREBALL DE L'AJUNTAMENT.

La Relació de llocs de treball, en la seva condició d’eina que permet assignar les funcions, 
atribucions i comeses del personal, està inel·ludiblement lligada a l’organigrama municipal 
com a instrument organitzatiu que recull l’estructura organitzativa de l’administració amb els 
seus diferents nivells organitzatius, funcionals, de relacions jeràrquiques i competencials, així 
com de responsabilitats. Aquest inel·ludible lligam fa que qualsevol actuació sobre 
l’organigrama municipal afecti necessàriament, per les raons esmentades, a la Relació de 
llocs de treball, essent imprescindible procedir, en aquests casos, a la seva oportuna 
adaptació.

Pels motius expressats, la decisió municipal de modificar l’organigrama municipal vigent 
amb la supressió de les unitats staff  denominades Gabinet d'Alcaldia i Oficina de 
Comunicació i Imatge, i amb la creació d’una nova unitat staff  denominada Gabinet 
d'Alcaldia i Comunicació, fa absolutament imprescindible la modificació de la vigent Relació 
de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, als efectes d'adaptar aquesta als 
canvis efectuats sobre l'organigrama municipal. 

Així, en el present supòsit de fet, la supressió de les unitats staff  denominades Gabinet 
d'Alcaldia i Oficina de Comunicació i Imatge ha de comportar la lògica supressió de la 
Relació de llocs de treball vigent d'aquells llocs de treball directa i estrictament vinculats a 
dites unitats, ja sigui per que fossin els llocs de treball de comandament de les citades unitats 
organitzatives (Cap del Gabinet d'Alcaldia i Cap de l'Oficina de Comunicació i Imatge) o 
perquè la denominació del lloc de treball incorporés la denominació expressa de la unitat que 
ara ha estat suprimida (Secretari/ària del Gabinet d'Alcaldia), donat que, en qualsevol dels 
casos esmentats, la supressió del seu àmbit competencial resulta incompatible amb la seva 
permanència dins de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

Per una altra banda, i també com a conseqüència lògica dels canvis introduïts a l'organigrama 
municipal, es conclou l'evident necessitat de crear el lloc de treball de comandament de la 
nova unitat staff  incorporada denominada Gabinet d'Alcaldia i Comunicació (Cap de Gabinet 
d'Alcaldia i Comunicació), així com, de la definició i creació d'un nou lloc de treball 
(Tècnic/a Auxiliar d'Alcaldia), fins al moment inexistent a l'estructura municipal, que 
s'adscriu al nou àmbit competencial i que es considera que permetrà desenvolupar més 
ajustadament les competències que es prestaran des de la nova unitat staff .
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La present proposta modificativa s’ha realitzat, pel que respecta a la definició dels requisits 
exigits per a l’exercici dels llocs de treball que ara es creen, les seves característiques 
essencials, funcions i la valoració de les seves condicions econòmiques, atenent i 
fonamentant-se en l’estructura funcional i retributiva dels llocs de treball ja existents a la 
vigent Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament.

Atès que la representació del personal municipal ha estat informada del contingut de la 
present proposta modificativa de la Relació de Llocs de Treball i s’ha portat a terme la 
preceptiva negociació, conforme a l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

Atesa l’actual configuració de la vigent Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès.

Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les modificacions 
proposades al present acord.

De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els 
apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant i 
d’aplicació.

S’ACORDA:

PRIMER: Modificar la Relació de llocs de treball vigent de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès en els termes que s’expressen a continuació:

1r.- Suprimir els llocs de treball que a continuació es relacionen catalogats amb el número 
de codi que per a cadascun d’ells s’indica de la vigent Relació de Llocs de Treball, atesa 
la supressió de les seves unitats staff . 

-   3.001  Cap d'Oficina de Comunicació i Imatge
- 10.005  Secretari/ària del Gabinet d'Alcaldia
- 11.001  Cap del Gabinet d'Alcaldia

2n.- Crear els llocs de treball que a continuació es relacionen i incorporar els mateixos a la 
vigent Relació de Llocs de Treball catalogats amb el número de codi que per a cadascun 
d’ells s’indica. Els requisits exigits pel seu exercici, característiques essencials, 
funcions i condicions econòmiques figuren en les fitxes adjuntes respectives descrites 
com Annex I i II, que s’incorporen a la vigent Relació de llocs de treball.

 
-   2.017  Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació
-   8.018  Tècnic/a Auxiliar d'Alcaldia

SEGON: Aprovar inicialment, amb efectes econòmics i administratius de data 01.01.2016, la 
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès actualitzada conforme a les 
anteriors modificacions que s’adjunta com Annex III.

TERCER: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període 
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d’exposició pública d’aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà 
automàticament aprovat amb caràcter definitiu.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11 (2 ERC, 4 JUNTSXB i 5 PCPB) 
Vots en contra: 4 (2 RECUPEREM BARBERÀ i 2 PP)
Abstencions: 6 (PSC)

_____________________

7.3 EXP.: 2015N0160012. MODIFICACIÓ ACORD PLE SOBRE 
INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS.

Atès el contingut dels acords adoptat pel Ple en sessió extraordinària de data 9 de juliol de 
2015, sobre retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació i Grups Polítics 
Municipals, i en sessió ordinària de 30 de setembre de 2015, sobre modificació de l'apartat b) 
del punt tercer de l'acord anterior.

Atès el contingut específic dels punts que fan referència a indemnitzacions als membres de la 
Corporació i assignació econòmica als grups polítics municipals.

I atès el contingut de la nova proposta que, de forma consensuda amb la Junta de Portaveus, 
ha estat formulada per la regidoria de serveis generals i serveis públics municipals. 

És per això que, d'acord amb la normativa de règim local vigent i en especial els preceptes 
que seguidament es relacionen:

- Arts. 75.5, 75 bis i 75 ter de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local.

- Art. 166 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.

- Art. 13.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

- Arts. 56, 60 i 62  del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de 
juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).

Es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Modificar el contingut dels acords adoptats pel Ple en sessions de data 9 de juliol 
de 2015 i 30 de setembre de 2015, específicament, els apartats relatius a indemnitzacions als 
membres de la Corporació i assignacions als grups polítics municipals (apartats 3 i 4 de 
l'acord núm. 8 inicial), el text íntegre dels quals passa a ser el següent en substitució dels 
anteriors:

3.- Indemnitzacions membres de la Corporació
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Els i les regidores que no tinguin assignada retribució per dedicació exclusiva ni parcial  
percebran:

a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple, 200 euros.

b) Per assistència efectiva a cadascuna de les sessions de la Junta de Portaveus, 125 euros per 
a cada portaveu designat en representació del respectiu Grup Municipal fixant  un màxim a 
percebre de 250 euros mensuals, equivalents a dues reunions. 

c) Per assistència efectiva a cadascuna de les sessions de les Comissions Informatives i de la 
Comissió Especial de Comptes, 40 euros per a cada membre que formi part d'aquestes 
comissions o per a la persona designada per cada grup polític com a suplent, en aquells casos 
en què, excepcionalment, assisteixi a la sessió en substitució del membre titular respectiu. 

A banda de les indemnitzacions anteriors, els membres de la Corporació, prèvia justificació, 
podran percebre indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu 
càrrec, segons les normes d'aplicació general en les Administracions Públiques.

Les indemnitzacions anteriorment aprovades s'actualitzaran anualment, si escau,  conforme al 
que estableixi el marc normatiu en cada moment vigent. 

Si es vol renunciar voluntàriament a qualsevol de les indemnitzacions anteriors, s'haurà de fer 
per escrit degudament omplert i signat per la persona interessada. 

4.- Assignació Grups Polítics Municipals

Els grups polítics municipals percebran una assignació mensual en funció del nombre de 
regidores i regidors de cada grup calculada de la forma següent:

· grups polítics amb 5 o 6 persones regidores, 600 euros, més una quantitat variable 
calculada sobre la base inicial de 360 euros a la qual s'aplica una reducció del 3% en 
proporció al nombre de regidores i regidors de cada grup.

· grups polítics amb 4 persones regidores, 624 euros, més una quantitat variable calculada 
sobre la base inicial de 360 euros a la qual s'aplica una reducció del 3% en proporció al 
nombre de regidores i regidors de cada grup.

· grups polítics amb 2 persones regidores, 640 euros, més una quantitat variable calculada 
sobre la base inicial de 360 euros a la qual s'aplica una reducció del 3% en proporció al 
nombre de regidores i regidors de cada grup.

Conforme als criteris anteriors, l'import total que percebrà cada grup polític serà el següent: 

- PSC-CP: 2.371,20 euros (600 + 1.771,20).
- PCPB: 2.130,00 euros (600 + 1.530,00).
- JuntsxB-CAP-PA: 1.891,20 euros (624 + 1.267,20).
- ERC-AM: 1.316,80 euros (640 + 676,80).
- PP: 1.316,80 euros (640 + 676,80).
- RECUPEREM BARBERÀ-E: 1.316,80 euros (640 + 676,80).
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Tot això, sens perjudici de la renúncia voluntària a percebre els imports indicats, totalment o 
de forma parcial, que s'haurà de fer per escrit degudament omplert i signat per la persona 
interessada. 

SEGON: Establir que la percepció de tots aquests imports es faci amb efectes de l'1 de 
desembre de 2015. 

TERCER: Publicar aquest acord d'indemnitzacions i assignacions en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Tauler d'anuncis de la Corporació, en compliment d'allò que preveu l'art. 
75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

En la votació d'aquest acord es va absentar la regidora, Sra. Ana del Frago.
_____________________

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. Pérez: Hola de nou.
Molt bé. En aquest expedient el que es vol es donar resposta a una modificació en les 
indemnitzacions i retribucions de les regidores i els regidors com les assignacions a partits 
polítics. Part va estretament vinculat, aquest punt, a una moció que discutirem a l'apartat de 
mocions i aquestes retribucions portem treballant en la Junta de Portaveus des de després de 
l'estiu, hem consensuat aquestes aportacions per tal de poder-les aprovar de forma conjunta 
per tots els grups municipals, ja que com deia abans va molt lligat a una moció que 
discutirem després per la creació d'un fons per garantir drets socials i públics.
S'ha fet un text refós de l'acord adoptat en Ple de sessió ordinària de data de 9 de juliol de 
2015 i en la sessió plenària de 30 de setembre de 2015 per tal de donar resposta a peticions 
dels diferents grups municipals. I d'aquesta manera segons la corresponent normativa es 
proposen els següents acords.
Primer, modificar el contingut dels acords adoptats pel Ple de les sessions, com deia, de 9 de 
juliol i de 30 de setembre, els apartats relatius a indemnitzacions als membres de la 
Corporació i assignacions als grups polítics municipals, el text íntegre dels quals passa a ser 
el següent en substitució dels anteriors.
Pel que fa a les indemnitzacions dels membres de la Corporació els i les regidores que no 
tinguin assignada retribució per dedicació exclusiva ni parcial percebran:
a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple, 200 euros.
b) Per assistència efectiva a cadascuna de les sessions de la Junta de Portaveus, 125 euros per 
a cada portaveu designat en representació del respectiu Grup Municipal fixant  com a màxim 
a percebre  250 euros mensuals, equivalents a dues reunions. 
c) Per assistència efectiva a cadascuna de les sessions de les Comissions Informatives i de la 
Comissió Especial de Comptes, 40 euros per a cada membre que formi part d'aquestes 
comissions o per a la persona designada per cada grup polític com a suplent, en aquells casos 
en què, excepcionalment, assisteixin a la sessió en substitució del membre titular respectiu.
A banda de les indemnitzacions anteriors, els membres de la Corporació, prèvia justificació, 
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podran percebre indemnitzacions de les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu 
càrrec, segons les normes d'aplicació general en les Administracions Públiques.
Les indemnitzacions anteriorment aprovades s'actualitzaran anualment, si escau,  conforme al 
que estableixi el marc normatiu en cada moment. 
Si es vol renunciar voluntàriament, perquè això es recollia també en el debat d'aquest punt en 
la Junta de Portaveus, si es vol renunciar  voluntàriament a qualsevol d'aquestes 
indemnitzacions s'haurà de fer per escrit degudament omplert i signat per la persona 
interessada. 
Pel que fa a les assignacions dels grups polítics. En aquest punt hem intentat recollir les 
aportacions del José Luís, de Recuperem per Barberà, i amb el suport de la resta de grups. I 
diu així.
Els grups polítics municipals percebran una assignació mensual en funció del nombre de 
regidores i regidors de cada grup calculada de la forma següent:
- Grups polítics amb 5 o 6 persones regidores, 600 euros, més una quantitat variable 
calculada sobre la base inicial de 360 euros a la qual s'aplica una reducció del 3% en 
proporció al nombre de regidores i regidors de cada grup.
-  Grups polítics amb 4 persones regidores, 624 euros, més una quantitat variable,  que igual 
que en el grup anterior es calcula sobre la base de 360 euros en funció de la reducció de 3% 
per cada regidora i regidor.
- I grups polítics de 2 persones regidores, 640 euros, més aquesta mateixa quantitat variable.
De manera que segons aquests criteris quedarien les assignacions de cada grup polític de la 
manera següent:
- PSC quedaria amb l'aportació de 2.371,20 euros.
- PCPB 2.130 euros.
- Junts per Barberà 1.891,20 euros
- Esquerra Republicana 1.316,80 euros
- PP els 1.316,80 euros 
- I Recuperem Barberà els 1.316,80 euros.
Tot això, sens perjudici de la renúncia voluntària a percebre els imports indicats, totalment o 
de forma parcial, que s'hauria de fer per escrit degudament omplert i signat per la persona 
interessada. 
Establir que la percepció de tots aquests imports es faci amb efectes d'1 de desembre. 
I publicar aquest acord d'indemnitzacions i assignacions en el Butlletí Oficial de la Província 
i en el tauler d'anuncis de la Corporació, en compliment del que preveu la normativa 
corresponent.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: Moltes gràcies.
A veure, crec que ens hem de felicitar perquè per fi hem arribat a un bon acord i a un règim 
de retribucions que satisfà majoritàriament, molt majoritàriament i per consens a tots els 
grups. 
Entenem que és una bona notícia que s'introdueixin criteris de progressivitat que ha dit la 
Carmina, vale? Entenem que ha de ser així, sí que és una progressivitat una mica lleu però...i 
això del 3% no fa de bon llegir, però entenem que és un pas positiu que es reconegui pues que 
per fer política calen recursos i que s'ha de reconèixer la tasca que fan els grups municipals i 
els regidors i regidores.
A partir d'aquí, ara donarem suport a la proposta perquè hem participat de la seva redacció, el 
seu debat i després pel que fa a la moció farem un altre debat diferent.
Dir que la renúncia a una assignació per Ple no es nova en aquesta casa, que alguns la hem 
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practicat, vale? I que entenem que això ha de ser voluntari i en funció de les circumstàncies i 
del projecte.
Gràcies.

Sra. Pérez: M'espero a la votació i valorem.

Sra. Fuster: Per tant, procedim a votació.
Vots en contra? Abstencions? Per tant, entendríem que queda aquest punt aprovat per 
unanimitat amb l'absència de la regidora, la Sra. Ana del Frago. 

Sra. Pérez: Ara sí, donar les gràcies per la unanimitat en aquest punt. Com deia el José Luís 
Rivera, per totes les persones que ens escolten o estan a la sala, ha sigut un treball conjunt, de 
consens, de trobar postures comunes i que ens poguéssim sentir totes i tots més còmodes 
contemplant criteris de progressivitat com ja hem avançat que era també una de les propostes 
d'aquest equip de govern i, per tant, només reiterar-me en l'agraïment  de suport unànime a 
aquest punt.

Sra. Fuster: I per tant, com alcaldessa també reiterar i tornar a incidir aquesta bona voluntat 
de tots els grups polítics que formem el Consistori per treballar de forma comuna.
Gràcies.

_____________________

8 MOCIONS

8.1 EXP.: 2015N0600019. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AMB MOTIU DEL 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8.2 EXP.: 2015N0600020. MOCIÓ GRUPS MUNICIPALS SOBRE LA 
CREACIÓ D'UN FONS PER GARANTIR ELS DRETS SOCIALS I 
PÚBLICS PER A LA LEGISLATURA 2015-2019 DE L'AJUNTAM ENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS.

Moció grups municipals de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Donat el context actual de crisi i emergència social i el caràcter universal de drets com 
l'educació, l'alimentació, la sanitat, els subministraments, el treball o l'habitatge emparats per 
la constitució, en els seus articles 27, 35, 43,44 i 47. L' Ajuntament de Barberà del Vallès 
defensa el paper actiu  dels grups polítics en la defensa d'aquests drets.

Totes sabem que molts dels drets i serveis, tot i sent públics, acaben tenint un cost molt elevat 
per a les famílies. Podem trobar diversos exemples d'això en la nostra rutina diària. Per 
exemple, en el cas de l'educació, ens trobem amb els elevats costos dels llibres de text i les 
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quotes de material escolar o en el cas de la salut els preus d'alguns medicaments no 
subvencionats. També ens trobem davant d'una situació d'emergència donat l'augment 
incontrolat dels casos de pobresa energètica com a conseqüència de les polítiques de  
privatització i portes giratòries dins les grans empreses de subministraments. Els resultats de 
tots aquests factors porten a moltes famílies a no poder afrontar despeses tan bàsiques com 
l'alimentació i contribueixen a l'alt grau d'endeutament degut a l'especulació immobiliària.

Estadísticament, el nivell mig de renda no permet accedir als serveis més elementals en unes 
condicions dignes a gran quantitat de persones. La pèrdua del poder adquisitiu, dels i les 
catalanes, ha estat al voltant del 25% en els darrers vuit anys. 

L’equip de govern té com a objectiu dedicar l’estalvi, produït per la baixada de sous de 
l'equip de govern i la reducció de les assignacions a partits polítics, al finançament d'un fons 
per garantir l'accés als drets socials i públics en unes condicions dignes i amb tendència a 
socialitzar els serveis. Aquesta mesura quedarà reflectida en els pressupostos de la legislatura 
2015-2019, i en cada exercici es destinarà al programa que decideixi el Ple, després de 
consultar amb el teixit associatiu.

Considerem que si volem fomentar la cohesió social, és important que totes les  persones 
puguin gaudir d'un nivell de vida adequat per desenvolupar-se en unes condicions justes i 
dignes. 

És un objectiu de l'Ajuntament de Barberà del Vallès fomentar la universalització i gratuïtat  
dels serveis públics, i és per això que per aquest primer any proposem un projecte per  
avançar cap a la socialització els llibres de text de totes les escoles de la ciutat o col·laborar, 
en la mateixa mida, en altres projectes educatius del municipi.

En les visites realitzades a les escoles i en les converses amb les direccions i les Associacions 
de Mares i Pares o de Famílies, segons els centres, aquests col·lectius ens han fet arribar que 
aquesta inversió ajudaria a millorar la qualitat de l’ensenyament primari a la nostra ciutat.

Entenem que aquesta mesura és totalment assumible per tots els grups municipals i d’aquesta 
manera contribuiríem plegats a aquesta millora social.

Per tot el abans esmentat proposem al Ple Municipal l’adopció del següent

ACORD:

· Destinar l’estalvi dels sous de l’equip de govern a aquesta mesura, especificant quant 
aporta cada grup i una altra quantitat pactada de la resta de grups polítics.

· Aquesta mesura d'estalvi destinada al fons pels drets socials i públics, s'aplicarà 
durant els quatre exercicis de la legislatura. Cada any s'estudiarà a nivell de ple a 
quines polítiques destinar-lo, així com les partides globals destinades al projecte.

· Orientar aquesta mesura al 2016 a finançar els llibres de text per als propers quatre   
cursos amb l'objectiu complementari de socialitzar-los i/o a altres models educatius. 
Aquesta aportació serà  una  part de la partida destinada a aquest programa en el 



47

Pressupost per al 2016.

· Elaborar i desenvolupar un pla d'execució d'aquesta mesura consensuat amb la 
comunitat educativa  de  la ciutat i que la seva implementació final contempli mesures 
de progressivitat segons nivell de renda.

· Aquest Ple acorda informar de la present moció tant a les direccions de les escoles de 
primària com a les AMPAs i AFAs, i publicar aquest acord, per fer més visible el 
compromís dels càrrecs polítics de Barberà del Vallès amb els serveis públics 
destinats a la seva ciutadania."

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sra. Pérez: Si em permeteu llegiré tota la moció perquè el text que consta a la preacta era 
previ a unes modificacions que es van presentar posterior a la presentació de la moció pel 
grup de Recuperem Barberà i amb les aportacions posteriors de l'equip de govern.
I la moció diu així.

(Efectua una lectura de la moció presentada pels grups municipals de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès, la qual no es transcriu per constar íntegra en el dictamen 8.2 de 
l'acta) 

Sr. Rivera: Gràcies.
A veure, aquí ens hem d'aclarir una mica, perquè el que hi ha la preacta i el que jo vaig veure 
a l'expedient no és el que ha explicat ara la Carmina i això suposa una modificació de la 
moció que hi ha en l'expedient, jo no sé si a nivell de Ple hauríem de substituir una per una 
d'urgència, això com a procediment. Vale.
Després, nosaltres vam fer unes aportacions que en l'explicació que ha fet la regidora que ens 
va enviar i que no coincideixen amb el que hi ha a la preacta, bàsicament hi ha un parell de 
coses que no es recullen, però que per aquestes dues coses nosaltres no votarem en contra ni 
ens abstindrem i donarem suport a la moció, però clar hem de saber si això és una nova 
moció, si és la mateixa moció a efectes tecnicojurídics, vale?
Per tant, nosaltres les dues diferències les explico, eh? Tenim una diferència en quant a la 
manera d'entendre i quantificar el que s'estalvien els sous de l'equip de govern perquè hi ha 
alguns membres de l'equip de govern que sí que és veritat que voluntàriament i pel seu codi 
ètic tenen unes retribucions que són menors de les que hi havien anteriorment, però hi ha 
d'altres que les tenen en funció d'una normativa legal, això nosaltres no entenem que es pugui 
considerar estalvi. Fins i tot, en algun cas, encara estem esperant, suposo que tindrem la 
informació de si es supera el límit en el cas de l'alcaldessa o no, per tant, això és una cosa que 
no compartim, però que això no ens fa votar en contra o donar suport en aquesta moció.
L'altra qüestió, nosaltres sí que volíem que quedés clar que aquest estalvi que es fa sigui 
només una part petita o que no sigui la major part, si voleu, del que es destina en aquests 
projectes. Més que res perquè, a veure... tampoc no podem caure en la idea de què ara els 
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grups municipals i els regidors i regidores estem fent una cosa quan les necessitats i els drets 
socials es defensen en el conjunt del pressupost, per tant, nosaltres entenem que aquesta 
aportació, aquest estalvi, si voleu dir d'aquesta manera, que fem només és una part petita dels 
programes i projectes.
Per tant, nosaltres volíem que quedés clar. Si això no es veu perquè no fa consens, ara si fa 
consens i hem d'aprovar que això és una nova moció perquè és d'urgència, pues si es pot 
incorporar, perfecte.
Per tant, el nostre posicionament serà aquest.

Sr. Fernández: Gracias.
Bien, lo primero que me planteé no sé si habría que poner también al Sr. Rajoy en la propia 
exposición de motivos porque gracias al equipo de gobierno se rebajaron los sueldos 
sustancialmente también de este equipo de gobierno. Por lo tanto, ahí coincido con el anterior 
portavoz, es decir, en lo que se ha aprobado en el anterior punto por unanimidad que era una 
rebaja de las asignaciones a los grupos políticos y también una reducción de una serie de 
asignaciones, es lo importante y lo sustancial y es lo que hay que explicar en ese 
departamento de comunicación que tiene que ser tan transparente. Es decir, hay un menor 
coste en asignaciones a grupos políticos y por lo tanto el presupuesto pues tiene una mayor 
disponibilidad para otro tipo de finalidades, entre ellas, por supuesto pues garantizar los 
derechos pues que contiene aquí, en esta moción y con la que estamos totalmente de acuerdo. 
Pero como ha dicho también el anterior portavoz estas finalidades se garantizan con el 
presupuesto en su globalidad. Esta moción, todo y que compartimos totalmente la... 
podríamos decir la finalidad de destinar más dinero a este tipo de recursos. Sin embargo 
tenemos que ver cuál es el propósito inicial. El propósito inicial es que un equipo de gobierno 
local, que al fin y al cabo está teñido de populismo. Populismo por parte de Podemos, 
populismo por parte de otro tipo de partidos... al final lo que quiere es presentar y mandar una 
carta a determinadas personas y cuántas más  mejor diciéndoles que gracias a que se ha 
bajado el sueldo alguien un poquito ahora van a poder darle unas migajas.
Entonces eso creo que tiene que quedar bien claro, realmente la asignación que se podría 
destinar por la rebaja de los sueldos que se ha hecho antes es mínima, es simbólica y por lo 
tanto, creo que no va a cumplir con esa finalidad de garantizar los derechos sociales y 
públicos que se dicen en la moción.
No obstante como la amenaza es... bueno vamos a mandarlo de todas maneras a las AMPAS, 
a las familias y si no se vota este documento populista pues el Partido Popular va a quedar 
como alguien que va en contra de todo eso, evidentemente nosotros vamos a votar a favor 
pero no por esto, no por este miedo porque hemos votado muchas veces cosas que a lo mejor 
a la gente se le ha trasladado con esta mala intención.
Nosotros vamos a votar a favor porque compartimos la finalidad que tiene que tener también 
el presupuesto municipal y porque evidentemente hemos votado a favor de la reducción de 
sueldos y asignaciones de los partidos políticos con una finalidad lógica, que es que se 
destinen a donde más se necesita.
Gracias.

Sr. Pubill:  Bé, en primer lloc dir que sap greu sentir algunes de les coses que acabem de 
sentir perquè sincerament esteu perdent l'oportunitat de ser més propers a la gent.
Quan diem que volem dignificar la política, el que estem dient a la gent que els que dediquem 
una bona part del nostre temps a fer de polítics i de polítiques ho fem pensant en mocions 
com aquesta que es proposa avui aquí.
Aquesta moció vol demostrar el paper actiu dels grups polítics en la defensa dels drets com 
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l'educació, l'alimentació, la sanitat, els subministraments, el treball o l'habitatge. Drets que en 
aquest context de crisi i emergència social estan en perill. La pèrdua d'aquests drets i la 
pèrdua del poder adquisitiu fan necessàries mesures de shock és la voluntat del grup 
municipal d'Esquerra i de l'equip de govern del qual en formem part fer menys pesada la 
càrrega derivada de la pèrdua d'aquests drets.
Volem com equip de govern dedicar l'estalvi ocasionat a la baixada de sous i les assignacions 
a partits polítics al finançament d'un fons per garantir l'accés als drets socials i públics en 
unes condicions dignes i amb tendència a socialitzar els serveis. En aquest primer any del 
nostre mandat estem d'acord en destinar aquests diners a finançar els llibres de text per als 
propers quatre cursos amb l'objectiu complementari de socialitzar-los i dedicar-ho si es creu 
convenient a altres models educatius.
Un dels objectius d'Esquerra es fomentar la universalització i gratuïtat dels serveis públics i 
és per això que per aquest primer any recolzem el projecte que proposa la socialització dels 
llibres de text de totes les escoles de la ciutat o col·laborar en la mateixa mida en altres 
projectes educatius de Barberà.
Nosaltres assumim aquesta mesura i entenem que destinar aquest estalvi fa evident que els 
diferents grups municipals, o podria fer evident, que els grups municipals que formant part 
del Ple estem disposats a arribar a acords en matèries que afecten a un gruix considerable de 
la ciutadania.
Cada any estudiarem amb la resta de grups que s'hi vulguin sumar a què destinar aquests 
diners per buscar una sortida a les necessitats dels diferents col·lectius que tenim a la ciutat, 
seria molt positiu que aquesta moció fos aprovada per unanimitat, perquè demostraria que hi 
ha voluntat de canviar la visió que donem la gent que fem de polítics i de polítiques a una 
bona part de la ciutadania, quan votem ho fem pensant en aquelles famílies i aquells 
col·lectius que no tenen la possibilitat de gaudir d'aquells drets que els hi pertoquen com a 
ciutadans.
Per tant, el nostre vot serà favorable.

Sr. Díaz: Sí, a veure. Per parts.
La primera és que estem parlant de la creació d'un fons, que jo entenc que això ha de tenir 
després un reglament, un desenvolupament i jo entenc que en les converses que hem tingut... i 
de fet és això que serà substancial. El que hem de fer entre tots els grups municipals que ens 
hem implicat amb això. Això per una banda, jo entenc que és una cosa que tot l'equip de 
govern ho... jo parlo ara com a portaveu de Junts, però que diguéssim que aquest ha estat el 
tarannà. Estem parlant de fer un fons que sí que marca unes línies mestres una mica, però que 
això s'ha d'acabar de definir, entenc jo. I que això ho hem de fer entre totes les parts que 
estem implicades que són tots els grups que tenim representació en el Ple.
Per una altra banda, no és cap sorpresa que aquesta moció pues ha tingut un recorregut molt 
llarg. I no és cap sorpresa, per exemple, en el cas de Junts per Barberà doncs que va formar 
part de la negociació entre Esquerra Republicana, Junts per Barberà i la Plataforma Ciutadana 
per Barberà. Nosaltres com a espai polític en el seu moment, no és una cosa que tinguéssim 
en el nostre programa electoral, vam entendre que hi havia un partit que... bé, és que és 
públic, no estic donant cap notícia avui, no? Diguéssim ha tingut un recorregut en el qual 
nosaltres, per exemple i això ho hem dit a les reunions, és a dir, una posició en la qual 
l'anterior punt, diguéssim nosaltres no teníem, no compartim la visió de fer retallades en les 
assignacions dels grups polítics. No és el nostre...no formava part del nostre programa 
electoral quan ens vam presentar a les eleccions municipals.
Sí que vam dir que si això era una postura que s'agafaven tots els grups polítics, diguéssim, 
que nosaltres entraríem.
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L'altre punt, que és això, que ha canviat en el sentit de dir és un fons, que això és el que vam 
demanar, de dir no era una mesura d'un partit polític en concret que ho portes en el seu 
programa, sinó que era una cosa que dins de la negociació que hi ha hagut doncs que fos un 
fons més ampli amb una visió  més amplia. També que diguessis que es remarqués la 
contribució que fa cada grup municipal i en aquest cas també de l'equip de govern, perquè és 
això també es sabut que no tots els grups municipals de l'equip de govern fan una política 
respecte als salaris igual i després també tot el tema de progressivitat, per exemple és un tema 
doncs que en les negociacions també que hi ha hagut pues això nosaltres és una cosa que vam 
posar sobre la taula i després també el consens amb la comunitat educativa i el treball amb la 
comunitat educativa i les AMPAs que diguéssim que la implementació d'això ha de comptar 
amb un agent actiu que han de ser diguéssim que la comunitat educativa i les AMPAs. En 
aquest sentit, nosaltres com a Junts per Barberà vam entrar amb una proposta d'aquest tipus i 
torno a insistir, la primera part és que sí hi ha algunes coses que encara estan per definir 
l'equip de govern està obert per treballar-les i que jo entenc que el que estem parlant ara és de 
creació d'un fons per garantir els drets socials i públics, que és això de dir, jo entenc que hi 
hauran coses que haurem d'acabar de concretar, però diguéssim que les línies mestres pues 
són les que s'han marcat avui i les que volem aprovar.
I, en aquest sentit pues ja també anunciar pues el vot favorable de Junts per Barberà i el 
compromís de Junts per Barberà en aquesta mesura.
Gràcies.

Sr. Báez: Sí.
Bueno contínuem amb el debat, independentment del que ha parlat el Rivera. Si...vul dir, ja 
estem d'acord que al final es faci constar com hagi de constar. Per tant, continuem amb debat.
Deia el Pubill que seria bo que hi hagués unanimitat, jo ja crec que abans d'avui ja sabíem que 
teníem aquesta unanimitat per part de tots perquè tots som conscients de la mancança que 
tenim en alimentació, en habitatge, en cultura, en aliments, en famílies... vull dir, i que per 
tant, la destinació d'aquest estalvi que suposa 24.200 euros a l'any en quant a grups 
municipals es refereix doncs és una part, com deia el Pepe Rivera, que ha d'ajudar en la part 
que...en el pressupost també es destini i també és molt important i cal recalcar aquesta 
rebaixada de sous que fa Junts per Barberà i que suposa un 46% respecte del que haurien de 
guanyar i que en Seguretat Social arriba a una xifra de 105 mil euros i que entenc que ells, 
que l'Ajuntament també destinarà junt amb aquesta rebaixada de l'assignació de grups a 
aquestes...bueno ara el tema de llibres de texts i en altres anys amb el que sigui en base a 
aquestes mancances.
Per tant, no podria ser d'una altra forma que hagués la unanimitat i que vetllem per la gent de 
la nostra ciutat. Si a part de la partida pressupostària li afegim aquests cent trenta i escaig mil 
euros, doncs benvinguts siguin i tot sigui per ajudar. Però hi trobat sorpresa o que semblava 
sorpresa la unanimitat, bé això ja és un tema amanit des del mes de setembre, com deia el 
Fabià també i que venim portant i que estava clar on arribaríem que seria en aquest punt. Per 
tant, òbviament, ja adelanto que el vot també ha de ser favorable.
Gràcies.

Sra. Pérez: José Luís he començat justament la meva exposició dient que el text no 
corresponia, però entenem que no són canvis substancials sobre el contingut de la moció, 
entenc que no hi ha cap problema. Si es considera que el text aquest, que ja he avançat, 
nosaltres vam acordar un text a Junta de Portaveus, jo a l'endemà el vaig presentar i vaig fer 
l'entrada a posteriori malgrat que aquell text estava consensuat va arribar una altra proposta 
de Recuperem i vam dir la treballem, no hi ha cap problema i vam consensuar aquest últim 
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text. Si es considera que el text té canvis substancials amb el que està recollit a l'acta, votem 
la urgència de la moció i es vota, però he començat la meva exposició justament dient que no 
coincidia i que per això la llegiria íntegrament perquè sí que hi havia unes petites 
modificacions al respecte.
Respecte a l'aportació que fa cada partit polític, estem d'acord, ja el grup de Junts per Barberà 
que té un codi ètic i després hi ha l'equip de la Plataforma que també té de les cinc persones 
que estem a l'equip de govern tenim assignació tres persones i després hi ha el grup 
d'Esquerra Republicana que té la seva política i que això com vam dir quedaria recollit amb 
les aportacions que fem cadascuna de les agrupacions. Em sembla que no cal dir res més en 
aquest sentit.
Pels comentaris que feia el Jaime, bueno... tornes a parlar de normativa. No en tots els 
ajuntaments ni en tots els llocs heu votat a favor de la rebaixada dels sous dels equips de 
govern. No en totes les ocasions teniu la mateixa política, en alguns llocs sí en uns altres no, 
depenent de si els interessa més un debat un altre i no hi ha res més populista que vostè 
mateix reconegui que votarà per no quedar malament davant de les famílies i de les AMPAs.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: Gràcies.
A veure, estem d'acord amb el text que ha llegit la senyora regidora tinenta d'alcaldessa, per 
tant, crec que no ens faríem un favor dient que ara hem de votar la urgència perquè ja hem fet 
el debat, vale? Però sí que jo el que senyalo és que s'hauria de vigilar i que per al futur 
tinguem present això perquè clar quan revisem expedients veiem una cosa, quan... i clar, 
preparant el Ple... sí que és veritat que a la Junta de Portaveus tenim una informació, però al 
final el que està escrit, està escrit. Les modificacions són substancials, si el text fos diferent 
no el votaríem, però ja dic, no posaré un problema en això, simplement, era expressar aquest 
dubte, vale. Si això es pot salvar d'aquesta manera, pues endavant, fantàstic, em sembla molt 
bé.
I, després, jo penso que tenim un perill aquí que és córrer el risc de pensar que la política es 
pot fer sense recursos, que les persones poden dedicar-se a la política sense tenir una 
retribució digna, vale? Per tant, nosaltres coincidim en una manera d'entendre la rebaixa de 
sous com estar aprop i viure de la mateixa manera que viu la majoria de la gent treballadora, 
però no ho entenem com que ens de rebaixar els sous perquè la política no sigui digna o 
perquè s'ha de dignificar la política. Vale? 
Per tant, dit això endavant amb això, amb l'aprovació del text, nosaltres no posarem un 
problema amb això, simplement que es vigili.

Sr. Fernández: Brevemente.
Supongo que cuando mis palabras estén transcritas en el acta, se podrá leer con  más calma, 
pero he dicho que en ningún caso votamos a favor por ese propósito de no quedar mal porque 
en muchas ocasiones este grupo ha votado en contra en mociones que eran claramente 
populistas y simplemente he dicho que esta es una moción populista pero que votábamos a 
favor de la finalidad que tenían los fondos. Esa ha sido la explicación.
Y un apunte más, sí ha habido una rebaja de sueldos no en este ayuntamiento sino en todos 
los ayuntamientos de este país ha sido porque el Partido Popular y su gobierno ha rebajado en 
una ley que era la ley de racionalización de... una ley que precisamente todos los otros grupos 
no votaron. Y de ahí viene la mayor rebaja y por otro lado también en cuanto a asignaciones a 
partidos políticos podemos ver que en cada presupuesto de cada año han bajado las 
asignaciones que han ido destinadas a los partidos políticos.
Nada más.
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Sr. Díaz: Per respondre l'última intervenció.
S'ha rebaixat perquè en tot l'Estat espanyol, també a Catalunya o als Països catalans, també a 
Euskal Herria o a Galícia... a tot l'Estat espanyol, diguéssim el que ha passat a més que hi ha 
hagut polítics de molts partits que tenien pues com en el cas de Junts per Barberà un codi ètic 
i que malgrat la llei que marqui el PP doncs és això marcar uns límits, però que diguéssim 
que la ciutadania a nivell popular el que ha fet és aplicar uns codis ètics que com bé deia el 
Pepe no és per un tema, diguéssim, de fer la política una cosa de dir d'un sacrifici 
sinó,diguéssim, un compromís quotidià i també temporal que és el que fem les persones que 
estem en Junts per Barberà.
Gràcies.

(Després de la votació.)

Sra. Fuster: I abans de passar al punt de... a la següent moció. Ho dic i ho diré cada vegada 
novament elogiar a pesar d'aquestes divergències que lògicament doncs bueno generen el 
debat que també és constructiu i profitós doncs els partits polítics tant l'equip de govern com 
els partits òbviament que conformeu l'oposició puguem treballar de forma conjunta per 
arribar a unanimitats com a la que hem arribat avui.
Per tant, ho dic i ho diré cada vegada que passi.

_____________________

9 DONAR COMPTE

9.1 EXP.: 2015N0170008. DONAR COMPTE RESOLUCIONS 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. Garcés: Només un aclariment, que potser ara pot ser... el decret 2396, que fa referència a 
la sol·licitud de serveis al consorci AOC relatiu a l'aplicació de la llei de transparència. 
Només es conèixer concretament si és concepte de servei, de... si són uns diners per... només 
conèixer una mica en què consisteix aquesta sol·licitud.
Gràcies.

Sra. Fuster: Pot repetir si us plau el número del decret?

Sr. Garcés: 2396.
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Sra. Fuster: Gràcies.

Sra. Pérez: Sí, en aquest decret, tal com deies hi havia l'adhesió, la sol·licitud dels serveis del 
consorci. És un servei gratuït i una oferta que se'ns fa i que considerem que és una molt bona 
eina per seguir treballant en allò que ens hem proposat que és oferir al màxim de 
transparència i llavors s'ha creat una comissió de transparència a l'Ajuntament en la que estan 
representades totes les persones, caps de totes les àrees i totes les associacions, les entitats 
SABEMSA, AISA, Barberà Promoció i Barberà Inserta per poder treballar i seguir treballant 
en aquest sentit, en aquest àmbit de donar al màxim d'informació tant a la ciutadania, com a 
tothom.

Sr. Garcés: Que em sembla perfecte. 
No sé si s'ha valorat que també els representants dels grups polítics de l'oposició poguessin 
formar part d'aquesta comissió.

Sra. Pérez: Sí hi ha la intenció de formar part. En aquest cas, en aquesta comissió no perquè 
el que es treballa és a nivell tècnic, però no hi ha cap problema en què estudiem la possibilitat 
d'engegar en paral·lel una comissió de transparència perquè totes les dades són... estem 
treballant sobre la base de dades que són susceptibles o que volem publicar i que volem donar 
coneixement de tot això i és una comissió tècnica, però si cal valorar la proposta d'engegar en 
paral·lel la comissió política, doncs ja sabeu que aquest equip de govern sempre ha estat obert 
a aquest tipus de propostes i, per tant, per estudiar-ho. Cap problema.
Gràcies.

_____________________

10. MOCIONS D'URGÈNCIA.

10.1 EXP.: 2015N0600021. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ, EN NOM DE L'EQUIP  
DE GOVERN, PER A LA CREACIÓ D'UNA TAULA DE DIÀLEG D ELS 
AJUNTAMENTS DE L'ÀREA SANITÀRIA D'INFLUÈNCIA DE LA 
CORPORACIÓ SANITÀRIA DEL PARC TAULÍ.

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

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

_____________________

10.2 EXP.: 2015N018000009. PROPOSTA TRASLLAT DEL DIA DE LA 
CELEBRACIÓ PLE ORDINARI MES DE DESEMBRE 2015.

Atès que el Ple d’aquesta Corporació de data 09/07/2015 va acordar celebrar sessions 
ordinàries de la Corporació Municipal en Ple els últims dimecres laborables de cada mes, a 
les 19 hores, a la Casa Consistorial.
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Atès que el mateix Ple, en sessió de data 30 de setembre de 2015, va decidir traslladar el dia 
de celebració del Ple ordinari del mes de desembre al dimecres, dia 23/12/2015 a les 19 
hores.

Atès que tant les previsions d'acabament del termini d'exposició pública i d'aprovació 
definitiva de la modificació de les ordenances Fiscals per a l'any 2016 com de publicació al 
BOP dels anuncis corresponents, aconsellen avançar al dia anterior la celebració d'aquest Ple 
ordinari i fixar un altre dia diferent per a la celebració de la Comissió Informativa núm. 1, 
segons es justifica en l'informe emès per Intervenció de fons.

És per raó d'això que 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 
22/12/2015 a les 19 hores, en lloc del dia 23 d'aquest mateix mes. 

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 aquest mes de desembre, al dia 17 de desembre de 
2015, a les 19:00 hores.

_____________________

D'acord amb el que disposen els arts. 82.3 i 97.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, pel 
qual s'aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, al no haver estat dictaminat prèviament aquest punt de l'ordre del dia 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 ratificada 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
Durant el debat de la moció d’urgència, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació 
d’aquest, es van produir les intervencions següents:

Sra. Pérez: Sí, la proposta que compartim amb vosaltres és que havíem decidit la celebració 
del Ple de desembre el dia 23 i tenint en compte que l'Ajuntament el dia 24 està tancat tenim 
un problema amb la publicació al BOP dels acords presos en aquell Ple i, per tant, 
sol·licitàvem... us llegeixo la nova proposta. I diria.

(Efectua una lectura de la moció, la qual no es transcriu per constar íntegra en el 
dictamen 10.2 de l'acta) 

Voleu que llegeixi l'informe d'Intervenció, cal? Podem fer còpia, eh? També si el necessiteu.
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Moltes gràcies.

Sr. Rivera: Molt breu.
A veure, si enteneu que avançant un dia en el tema publicacions es pot avançar us donarem 
suport en aquesta proposta. Ara, sí la finalització del termini d'exposició pública i aprovació 
de les modificacions ordenances... no ve d'un dia, això. Però si s'ha de publicar els acords del 
Ple de desembre, això sí que ens ve. 
Per tant, a favor.

Sr. Garcés: Molt breu. 
I no és per posar en qüestió la proposta d'acord, estic totalment d'acord que feu això coneixent 
com van el tema dels terminis, però només un aclariment perquè també quedi clar que el 
dilluns que va haver-hi una comissió d'administració d'AISA es va avançar que el dimecres 
23 es faria la Junta General, entenc jo que la Junta General d'AISA també passarà al dimarts 
22, no?
Gràcies.

Sra. Pérez: Sí, Xavi. La Junta General quan rebem la convocatòria també es traslladarà al dia 
22 per fer-la com la fem normalment, que és una mica abans del Ple ordinari. 
I sí, José Luís, la veritat és que tot i que es podria fer la publicació per un procediment que es 
diu publicació expres, el cost d'aquesta publicació puja entre cinc mil i sis mil euros, que 
considerem aquest equip de govern que no cal aquesta despesa i que és molt més fàcil i 
pràctic per tothom adelantar un dia el Ple del mes de desembre.

_____________________

10.3 EXP.: ELEG150004. DONAR COMPTE I RATIFICAR DECRET 
NÚMERO 2015LLDC002649 AIXÍ COM RESULTAT DEL SORTEIG  
REALITZAT PER A LA DESIGNACIÓ DE LES PERSONES QUE 
CONFORMARAN LES MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS 
GENERALS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT DEL 20  DE 
DESEMBRE DE 2015.

1.- Restar assabentats i, en allò que calgui, ratificar la resolució número 2015LLDC002649, 
dictada per l’alcaldia el dia 20 de novembre de 2015, sobre selecció de les persones que han 
de formar part de les meses electorals a constituir per a les Eleccions Generals al Congrés 
dels Diputats i al Senat que es duran a terme el proper 20 de desembre, la part resolutiva de la 
qual es transcriu a continuació:

“Atès el contingut del Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre (BOE 257, de 27 d’octubre de 
2015), pel què es convoquen eleccions Generals al Congrés dels Diputats i el Senat per al 
proper 20 de desembre de 2015.

Atès el que disposa la Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general 
(LOREG), i en concret, quant estableixen els articles 25, 26 i 27, sobre la competència dels 
ajuntaments per a la formació de les Meses Electorals i el nomenament dels seus 
components, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.

Atès que cal donar compliment als terminis establerts als articles 26.4 i 27.2 de la Llei 
orgànica esmentada, en particular, pel que fa referència tant als terminis de celebració del 
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sorteig per a la determinació de les persones que han de conformar les meses electorals, 
com de notificació a les persones designades. En aquest sentit, cal tenir en compte que el 
sorteig s'ha de produir entre els dies 21 i 25 de novembre de 2015.

És per tot el que precedeix que, fent ús de les atribucions que atribueixen a l’Alcaldia els 
articles 21.1, apartat s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.

RESOLC:

Primer.- Fixar el dia 23/11/2015, 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 Generals al Congrés dels Diputats i del Senat del 20 de 
desembre de 2015. 

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.

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 i aixecarà acta del 
seu resultat.

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

Cinquè.- Notificar també aquesta resolució a la Junta Electoral de Zona, als efectes 
establerts a l’article 26.1 de la LOREG.

Sisè.- Donar publicitat municipal d’aquesta resolució mitjançant la seva exposició en el 
taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal fins al mateix dia 23 de novembre, data de 
celebració del sorteig.

Setè.- Donar compte de la present resolució i del resultat del sorteig, un cop realitzat, al Ple 
d’aquesta Corporació en la primera sessió en què es reuneixi, per a la seva ratificació si 
s'escau.
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Vuitè.- Mitjançant aquest decret s'anul·la, a tots els efectes, el decret 2015LLDC002598, de 
13 de novembre, al qual substitueix.”

2.- Restar assabentats i, així mateix, ratificar el resultat del sorteig públic celebrat en data 23 
de novembre de 2015, a les 8:30 hores, segons acta i relació annexa estesa amb aquesta 
finalitat (38 fulls numerats).

_____________________

D'acord amb el que disposen els arts. 82.3 i 97.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, pel 
qual s'aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, al no haver estat dictaminat prèviament aquest punt de l'ordre del dia 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 ratificada 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
Durant el debat de la moció d’urgència, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació 
d’aquest, es van produir les intervencions següents:

Sra. Pérez: D'aquesta proposta de resolució sí que vam informar a la Informativa número 1, 
ja vam avançar de què es trobaria que justament doncs hi havia el procés de sorteig per fer la 
composició de les meses electorals de les properes eleccions del 20 de desembre i tal i com 
recull la normativa en la part expositiva aniríem a la part resolutiva que diu.

(Efectua una lectura de la part resolutiva de la resolució 2015LLDC002649, de 20 de 
novembre de 2015,  la qual no es transcriu per constar íntegra en el punt 10.3 de l'acta)

_____________________

11. PRECS I PREGUNTES.
_____________________ 

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

Sr. Rivera: Gràcies. 
A veure, començaré com vam acabar el Ple anterior, fent el prec de què els camps de refugiats 
del Sàhara, des de l'Ajuntament de Barberà, es faci partícip d'algun ajut via fons de 
cooperació, via Mitja Lluna Roja, com decidiu..., però és un tema que ens toca perquè és un 
poble germà que lluita per la seva autodeterminació i per la seva vida i estan en els camps de 
refugiats, estan en unes condicions deplorables i, per tant, tornem a insistir, com al Ple passat, 
a veure si tenim més sort.
Després, un altre prec. I és que l'Ajuntament de Barberà s'adhereixi al manifest Mai Més, que 
com sabeu, s'ha convocat una manifestació pel proper dissabte a les 5 de la tarda a la plaça 
Universitat, i que diu, no llegiré el manifest, només el títol: Mai més, ni terrorisme ni guerra 
ni feixisme, ni retallada de llibertats. Per la pau, la justícia social i el drets humans aquí i 
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arreu.
Després, un altre prec, relacionat amb l'espai del soterrani del Teatre Municipal Cooperativa. 
Des d'algunes entitats ens han informat doncs que no és un espai que sigui accessible. Que 
s'ha demanat i no s'ha concedit. És un tema que ve de l'antic equip de govern, vull dir que no 
ens agafa de nou. El que preguem és que això, s'estableixi un protocol que sigui accessible a 
totes les entitats de la ciutat i que es faci públic perquè tothom sàpiga com s'ha de demanar i 
en quines condicions.
I finalment, una pregunta, que no cal que m'ho diguin ara. M'ho poden dir en el proper Ple o 
en el següent. És quant ens costa a la ciutat el muntatge aquest del naixement que tenim a la 
plaça de la Vila. I quan dic quant, dic en hores de treball, en materials... Nosaltres tenim una 
visió més laica de la vida i de la política i, per tant, sí que ens agradaria saber quan costa. No 
tenim res en contra, però sí que volem saber quin és el cost per la ciutat. 
Gràcies.

Sr. Fernández: Sí, desde el grupo popular, venimos a decir que queremos formular alguna 
pregunta. En el fondo, es una queja. Hoy hemos oído hablar, mencionar códigos éticos y... 
Generalmente, códigos éticos, se han dicho. A nosotros nos gustaría saber si este equipo de 
gobierno, la totalidad del equipo de gobierno comparte o está en sintonía con el mensaje que 
parece querer mostrar el primer teniente de alcalde hoy, vistiendo una camiseta en vasco, en 
la que viene a decir 'los presos a la calle, amnistía para todos'.
Que esto, para que nos entendamos o recordemos todos, es lo que chillaba la kale borroka, 
organizaciones criminales que apoyan al terrorismo y bueno, entonces a mí me da vergüenza 
por el hecho de que, especialmente en este momento, en este tiempo en el que estamos 
sufriendo el terrorismo, que haya personas en esta sala y especialmente, un primer teniente de 
alcalde de este Ayuntamiento, que tenga una posición de congraciarse con aquellos que han 
matado, que están en la cárcel. No por mantener una idea diferente de lo que pueda ser la 
unidad de España o las naciones, sino por disparar en la nuca a personas, por poner bombas, 
como le pusieron a Francisco Cano, el concejal del Partido Popular en Viladecavalls. Y por lo 
tanto, estamos hablando de gente que está en la cárcel por ser criminales y terroristas.
Y por lo tanto, a mí, como portavoz del grupo popular, hoy no podíamos dejar o pasar por 
alto que se venga al Pleno exhibiendo este tipo de consignas. Entonces, me parece lamentable 
que el primer teniente de alcalde, y por lo tanto la persona en que la presidenta de esta 
Corporación ha delegado en primer lugar, responsabilidades, pues esté manteniendo esta 
imagen de este equipo de gobierno. Gracias.

Sra. del Frago: Aquesta pregunta, no sé si és per Fabià o pel Pere. En el darrer, en el Ple 
anterior sí que vaig preguntar informació sobre un decret concret.
Vam parlar i em vàreu dir que em donaríeu resposta. No la tenim. Ha passat un mes i és així, 
jo us pregaria, si us plau, continuen...

Sr. Díaz: (inaudible)

Sra. del Frago: Ah, doncs disculpa, doncs ja m'espero. Cap problema.
Una pregunta també, que no sé, Fabià, si també és per a tu, o la Sandra o el David... És si hi 
ha previsió, en algun moment, de convocar la Taula Local pel Dret a l'Habitatge, o no, o de 
deixar-la de constituir, o de canviar-la... En definitiva, seria quines previsions, si les sabem, 
tenim respecte la Taula aquesta.
I una tercera qüestió, que en aquest cas també, i és algunes queixes o comentaris que han 
arribat respecte el funcionament de les escales mecàniques de l'estació. Que sabem prou que 
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és difícil el manteniment, i que hi ha, malauradament, gent poc cívica que, quan s'arreglen, 
immediatament després, costa. Però sí que és cert que ara portem unes quantes setmanes 
doncs que no acaba de funcionar bé. Res més.

Sr. Báez: Jo també, breument, respecte a la pregunta. Ja fa quatre mesos que vaig plantejar al 
Ple que ens poguessin donar explicacions de com estava el tema del sobreeixidor de Can 
Gorgs. Era només que si teniu alguna notícia, que si la podeu compartir amb nosaltres, 
estarem encantats de sentir-la.
I després, fer una aclariment. No és un prec ni una pregunta. És una aclariment. Perquè m'ha 
fet arribar l'interessat de l'autorització de la compatibilitat de cap d'àrea de Serveis Personals, 
que efectivament  ell va presentar tres peticions pel dret de la compatibilitat. 
Òbviament, no ho puc comprovar, però tinc tota la confiança amb ell per, si m'ho diu, saber 
que sí. Vull dir, que segur que les ha presentat.
No sé què ha degut passar perquè insisteixo amb lo de la Llei 21 del 87, i el seu article 2, que 
eximia de... o que no considerava subjecte a incompatibilitat aquelles col·laboracions que 
suposessin menys de 75 hores l'any, respecte al personal docent.
Per tant, no sé què ha passat amb les tres peticions, però el que sí que volia dir és que si ell 
em diu per Whatsapp que les ha presentat, sense comprovar-ho ja dic que segur que les ha 
presentat perquè hi tinc tota la confiança.
Per tant, rectificar en aquest punt això que abans he dit que no tenia constància. No tinc, però 
sí que puc dir que si m'ho diu és que les ha presentat segur. 
Gràcies.

Sra. Pérez: No, simplement, a l'Antonio, donar-li les gràcies per reconèixer això, que aquesta 
situació no estava així i era una miqueta el que dèiem nosaltres.
I al Jaime, evidentment, que no respondré la teva pregunta, però sí que et faré una altra. 
Aprofitaré. Tu et posaves amb la samarreta del company Fabià i jo dic que per ser un 
terrorista i un criminal, a vegades es va amb traje, camisa i corbata, i estàs fent polítiques i 
estàs tenint actuacions  que també estan costant la vida de moltes persones. 
Moltes gràcies.

(Aplaudiments) 

Sr. Pubill:  D'entrada vagi el nostre més sentit respecte a totes les víctimes del terrorisme, 
vingui d'on vingui.  
Jo, el que demanaria és que no es banalitzés quan es parla de terrorisme, o quan es parlen de 
morts perquè jo també els hi podria preguntar a vostès, al Partit Popular, per què han 
mantingut i mantenen una subvenció dels Pressupostos Generals de l'Estat a la Fundació 
Francisco Franco, que també va matar a molta gent. 
Gràcies.

Sr. Díaz: Sí, no, tornem. Tornem al circ.
Però primer respondré les preguntes que entenc jo que, bueno, totes tenen sentit, entec que 
també les que ha formulat ara el representant del Partit Popular i les respondré encantat o 
encantada, m'és igual.
Sobre el tema que ha comentat el company de Recuperem sobre el Sàhara, jo, una mica, per 
potser, el compromís que podríem agafar ara mateix, i estant aquí també tots els portaveus, és 
que a Junta de Portaveus això ho traslladem o, jo entenc que potser és l'espai, i que ho 
treballem des d'allà, directament, vull dir, no sé, ho llenço ara. No sé. Com vulgueu. 
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Però ho vull dir per desencallar una cosa. És una proposta que jo entenc que no hauria 
d'haver-hi problema però bueno, vull dir, que no sigui en el Ple, en precs i preguntes, ...
Diguéssim que això ho desencallem d'una vegada, doncs sigui a Comissió informativa, però 
jo entenc que a la Junta de Portaveus és una cosa que podem fer.
Sobre el tema de la moció que s'ha presentat, diguéssim, bueno, bàsicament demanar una 
mica més de temps, però sí que també, des de Junts per Barberà, expressar el nostre suport a 
la manifestació que hi haurà dissabte a plaça Universitat a les 5 de la tarda.
Diguéssim que és això, com ha comentat el Pere, i després, entraré en el tema de les víctimes 
i com veiem el que és per exemple, és això.  
Malgrat, o malauradament els que som víctimes d'una banda i d'una altra, jo el màxim 
respecte per a unes víctimes, tant d'una banda com de l'altra. Però bueno, després contestaré 
sobre això.
Sobre el tema de soterrani, suposo que estan els companys de Cultura, els dos regidor i 
regidora i que...
El tema del pessebre, jo insistir una mica. Perquè són coses que a vegades ja passa a la 
política, perquè és això, és burocràcia pura. I a vegades, ara parlo més personalment, em puc 
sentir una mica incòmode, però entenc que s'han de fer les coses així.
Però a vegades, es treuen temes, i no és la primera vegada, doncs que ha pogut passar. Per 
tant, no passa res, perquè seguirà passant.
Per exemple, amb el tema del pessebre hi ha hagut una discussió dins l'equip de govern, en el 
sentit de dir, doncs donar-li un sentit doncs més... Poder no laic, però sí que el pessebre 
representa una ciutat com és Betlem, no? Que està en una situació com bé coneixeu quan 
parlem de conflictes armats, sembla que només ens fixem, i el Partit Popular només s'hi fixa 
en una tipologia de víctimes, i jo, i suposo que totes les persones que estan aquí en el Ple, s'hi 
fixen en totes les víctimes, siguin les que siguin, i en el cas del pessebre, doncs una de les 
propostes que ha sortit des de l'equip de govern, doncs és mantenir aquesta estructura com es 
venia fent. Perquè entenem que a nivell de ciutat és una cosa que diguéssim, hi ha diferents 
sensibilitats sobre aquest tema i que nosaltres tampoc ho volíem canviar. Però que com a 
equip de govern, pues sí que hem pensat de posar un 'handala', un noi que mira d'esquenes, 
que potser hi ha gent que no el coneix, que simbolitza, una mica, la lluita del poble palestí, en 
una ciutat com Betlem, que molta gent quan, i molta canalla, quan veu el Belén, es pensa que 
encara Betlem és així, no? I que es viu molt bé, i no se n'adonen que just on diuen que va 
néixer Jesucrist, doncs que hi ha un mur que separa Jerusalem de Betlem.
I que diguéssim que aquest equip de govern doncs ha tingut aquesta discussió i aquesta 
sensibilitat.
Sobre el tema d'Iplextrim, jo és que torno a incidir. Vam parlar per telèfon. Jo he anat a parlar 
amb els treballadors just avui també. 
Diguéssim que m'han comunicat que estan a l'espera de diguéssim, del que digui el jutge i en 
una situació que una mica, pues que jo entenc que tot l'equip de govern, i tot el Ple 
Municipal, els grups municipals, estarem al costat d'aquests treballadors i treballadores.
El que passa és, que torno a insistir, jo he agafat el paper d'assumir això, diguéssim que hi ha 
d'altres companys de l'equip de govern que estan en aquestes àrees, però que igualment, lo 
que no acabava d'entendre, almenys la part que a mi em tocava, era legalitzar una cosa que 
era diguéssim, que hi ha un canvi de nom, que de fet, porto aquí, Juzgado Mercantil. Parlo de 
l'any 2014.
Vull dir que... I això ho he tret dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament. Vull dir que la gent que 
esteu aquí assegudes del Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas, entenc que l'Antonio 
Báez, pues tenia informació directa. Vull dir, ja estava, ja es demana aquest canvi de nom. Ja 
tenim informació sobre això.
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Clar, se'm va fer una pregunta si això incidia. Diguéssim que jo l'única cosa que he fet és 
firmar un decret que diu “a partir d'ara, qualsevol decret o qualsevol acció des de 
l'Ajuntament, relacionada amb aquesta empresa, ha de sortir aquest nom”. Però diguéssim, 
que el procés concursal, de fet, vull dir... És que és un tema que ja vaig comentar que no 
entenia, que si és un conflicte laboral, jo us demano, però no en el cas del PSC, demano a tots 
els regidors i regidores, però també tots els veïns i veïnes que ens esteu escoltant i també per 
la ràdio, que si sabeu d'algun conflicte laboral, doncs és això, que us adreceu a la Oficina 
d'Atenció Ciutadana, o us adreceu a qui pugueu, perquè a nivell de govern també estem 
informats i informades.
Intentem, com a equip de govern, hem parlat d'implementar doncs, diguéssim, alguna oficina 
tant a Nodus com és a l'OAC també, diguéssim, perquè també els treballadors o comitès 
d'empresa, doncs que puguin donar-nos aquesta informació i entec això, que arrel de la teva 
pregunta, que és això, si hi han coses que, per exemple, ens ho podem mirar d'altra manera. 
El que passa és que sorprèn, torno a insistir, eh, que es va fer una pregunta al regidor, en 
aquest cas, a la meva persona, d'un procés que es remunta al 2014 que teníeu tota la 
informació vosaltres per mà i fidedigna.
L'altra cosa, que ja dic, tant tu has anat a parlar amb els treballadors, jo també he anat en el 
dia d'avui a parlar amb ells, i m'han comunicat la situació que tenen, diguéssim que estan a 
l'espera d'una resolució del jutge, i estan en una situació laboral, doncs, complicada. Que 
diguéssim que jo entenc que com a Ajuntament, hauríem de fer, com a mínim, un suport.
Després, què més? El tema de la Taula Local de l'Habitatge, respondrà també la Sandra, la 
companya.
Sobre les escales mecàniques, jo la part que em toca, qualsevol cosa que està arribant a l'àrea 
que estic coordinant jo a nivell polític, s'està responent  de la forma més ràpida que es pot, a 
nivell de l'àrea de manteniment, diguéssim. I s'està actuant. Una altra cosa és que si falla, la 
meva pregunta... Això va sortir en una reunió, no? La pregunta de per què a Barberà s'han fet, 
a nivell d'infraestructures, ferraris, en una ciutat que igual podríem anar, per dir-ho així, en 
cotxes normals.
Vull dir, escales mecàniques? Sí. Podíem haver fet un altre tipus de disseny d'aquell espai 
perquè  les persones amb mobilitat reduïda poguessin accedir, també la gent gran, també la 
canalla? No ho sé.
Diguéssim que tenim unes infraestructures a vegades, i no és la única que falla a la ciutat, 
sistemàticament. Perquè podríem parlar del famós pavelló de Maria Reverter, amb la coberta 
que ara resulta que és uns piscina tancada, perquè és que no es pot obrir, perquè sempre 
s'espatlla.
Però vull dir que són coses que a nivell de l'àrea de coordino, sempre intentem que la brigada 
d'obres o a nivell de manteniment, doncs responem de la manera més ràpida.
Sobre el tema famós del col·lector. Els veïns i veïnes que diguéssim que es va fer la comissió, 
se'ls hi ha informat dels passos que s'han seguit. Ara, en el moment que estem, és que 
l'Ajuntament de Sabadell el que està és diguéssim que va oferir dos escenaris. Diguéssim que 
sí que és veritat que la iniciativa l'havíem de portar nosaltres, però entenguem que això està 
en el terme municipal de Sabadell. Aquesta informació l'Antonio Báez segur que la coneix 
molt bé, i diguéssim que hi havia un conflicte amb una empresa que era IBP, no? Que està 
tacada pel Cas Mercuri, no? Vull dir, no? No sé, hi ha diferents problemes aquí, que jo no 
entraria molt en els seus detalls, però diguéssim que sí s'han fet ja reunions amb l'Ajuntament 
de Sabadell.
Estem esperant la seva resposta, que diguéssim que era que IBP respongués si realment anava 
a assumir uns treballs que havia de fer com a, per no haver de pagar la multa econòmica, sinó 
un tema més en espècies. És a dir, fer el treball però que hi havia una imposició que feien tant 
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l'Ajuntament de Sabadell, l'actual com l'actual govern municipal de la ciutat, és que hi hagi 
una persona supervisora. Però aquest debat estava sobre la taula, diguéssim, nosaltres el que 
vam dir és que s'optés per un pla B, que és en el sentit de dir, engeguem ja el que és el que 
faci el que faci aquesta empresa que ens va deixar tirats i tirades a tots una mica. Doncs que 
diguéssim que és això, que igualment, que hagués un pla B en el sentit de què es comencés ja 
tot el tràmit.
Estem a l'espera de resoldre, que això és una cosa que sí que és veritat que nosaltres podem 
incidir més o menys, podem pressionar més o menys, però és una cosa que ha de resoldre 
l'Ajuntament de Sabadell. Però diguéssim que també és això, s'han fet reunions i s'ha fet 
trobades que en tot moment hem informat després d'elles als interessats i interessades.
Per últim. La meva samarreta. 
Ara explicaré una mica, no sé, és que si haig d'explicar la meva vida, dir...
Diguéssim que jo, primer hi ha una cosa que és una relació personal que tinc amb el País 
Basc, i que és això, si vols a fora, podem parlar tranquil·lament i te l'explico.
Diguéssim que és una relació intensa, perquè m'entengueu, vale? Però no vol dir de... no 
coses rares, sinó que diguéssim, passo parts del meu any allà per coses més personals.
L'altra cosa, torno a insistir, jo en el tema de les víctimes, al País Basc, per sort, i a l'Estat 
Espanyol, també, està vivint un moment il· lusionant en el sentit de dir que ja les armes fa 
molt de temps que no parlen, i que en el cas de l'esquerra abertzale pues està parlant d'un 
reconeixement de totes les víctimes, d'una banda i de l'altra. De reconèixer també el dolor que 
hi ha a una banda i de l'altra, però que reconeguin tots els dolors.
Jo, a la meva samarreta, que això, és una samarreta que si haig de parlar també dels calçotets 
que porto, doncs també si vols et puc dir la marca que porto, també les bambes que porto... 
Però torno a insistir que no fem un circ tota l'estona de les coses que a nivell personal porto.
I després una altra cosa, que si em coneixeu, pues suposo que sabeu de la meva militància i 
les meves formes de pensar. El que no faré és deixar de pensar el que penso, tenir respecte per 
a totes les víctimes, i insisteixo, perquè jo et faria la pregunta: per tu, les víctimes d'una banda 
i de l'altra són diferents?
I no sé, espero que em responguis.

Sra. Fuster: Bé, jo en aquest punt també volia fer una aclariment. 
Òbviament, màxim respecte a les víctimes de qualsevol forma de terrorisme o qualsevol 
forma de violència. Òbviament, i vagi per endavant. I una mica per al·lusions, perquè vostè 
em deia, senyor Fernández, que la presidenta d'aquesta Corporació ha delegat funcions al 
primer tinent d'alcalde. 
El primer tinent d'alcalde, el company Fabià Díaz, forma part de l'equip de govern. És un 
company més de l'equip de govern i òbviament porta un àrea, a més a més, d'envergadura. 
Per tant, a dia d'avui, mentre no es demostri el contrari, jo dic públicament que tinc plena 
confiança en les funcions que li han estat delegades perquè de moment, fa perfectament la 
seva funció. Per tant, aclarir només aquest punt.

Sra. Ramos: Bé, per donar una resposta sobre la Taula Local d'Habitatge, evidentment, de 
moment no es convocaran reunions perquè l'òrgan es va aprovar en Ple, però no està 
constituït.
El que s'ha fet és seguir el procediment que es va deixar a mitges. S'ha convidat a les entitats i 
tots els agents que haurien de participar, que vulguin participar, i s'està elaborant el 
reglament.
Fins que això no estigui tancat i estigui aprovat, evidentment no té sentit fer reunions quan no 
està constituïda. 
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Sra. del Frago: Hi han previsions de constituir-la?

Sra. Ramos: Sí, evidentment està aprovada, i el que s'està fent és seguir el procediment per 
constituir-la i s'han enviat les invitacions a totes les entitats que vulguin participar i fer-ho bé, 
i seguint el reglament.
S'ha d'acabar de confeccionar el reglament i evidentment, és un òrgan que està aprovat i que 
es convocarà. 

Sr. Cos: Sí, breument. 
Contestant a la sala del TMC, el soterrani, sala B, o sala polivalent que li coneixem, li hem 
posat molts noms...
Actualment s'està treballant, juntament amb la Mireia, que porta Equipaments, per donar-li 
una major fluïdesa a l'accés a les entitats i totes les associacions que vulguin fer ús d'aquella 
sala.
Sí que és veritat que, per sorpresa nostra, a través de diferents entitats i associacions 
prèviament abans, o sigui, amb l'anterior equip de govern, que havien fet una sol·licitud, o 
petició per fer ús d'aquella sala, sigui formal o informal, ara tampoc ho recordaria... No 
s'havia facilitat mai la disponibilitat d'aquella sala i havien posat alguns inconvenients o 
excuses, diria jo. 
I actualment, veient les ordenances hi havien maneres per facilitar l'ús d'aquella sala sense fer 
pagament econòmic, per entendre'ns.
Perquè actualment, requereix això, no? Les entitats locals tenen un descompte al cost 
d'aquella sala, les que no són locals d'aquí, i estan registrades per la ciutat, també tenen un 
abonament inferior i així, suma y sigue.
Però a través de la Junta de Govern, la sala aquella, vull recordar, eh, que això ho vam llegir 
fa dies, si té, si l'activitat té un interès cultural, social i no sé si posava també econòmic per la 
ciutat, es podia fer una cessió gratuïta de l'espai, cosa que segurament, en anteriors casos, 
devia passar això, que devia ser una petició d'un interès cultural per la ciutat i no es va fer una 
cessió en alguns casos que jo conec personalment eh, en altres segur que se n'han fet de 
cessions d'aquell espai quan ha interessat, però en casos que jo conec personalment, no es va 
donar el cas, i ara el que farem serà això, facilitar aquesta sala com un equipament més de la 
ciutat, tenint en compte que encara queda pendent de treballar i desenvolupar millor les 
cessions d'espais culturals i els equipaments que en aquest cas, porta la Mireia. Res més.

Sra. Fuster: Molt bé, gràcies Ramon. Alguna qüestió més que vulgueu puntualitzar? No?

INTERVENCIONS PÚBLIC

A continuació va fer ús de la paraula la senyora Marta Fonseca qui, després d'identificar-se en 
representació de l'entitat, va procedir a llegir un text mitjançant el qual, de forma resumida, 
va fer esment a les dificultats patides per posar en pràctica el seu projecte de patinatge a la 
ciutat, sent per aquest motiu que finalment han decidit crear una entitat esportiva al municipi, 
sense ànim de lucre, amb l'objectiu de promoure l'esport i la vida sana, a més d'ensenyar 
també a les nenes i nens d'altres valors educatius com per exemple la voluntat de superació, 
escoltar i ser tolerants amb les altres persones, l'altruisme i el sacrifici personal en benefici 
dels demés, la  defensa dels ideals i, en definitiva, aprendre a estimar amb uns valors que 
ajudin a fer un mon millor. En la seva intervenció va aprofitar també per agrair públicament 
el treball de l'equip tècnic de l'entitat tot demanant que se'ls ajudi en el seu projecte, sempre 
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donant prioritat a l'esport per sobre de qualsevol manipulació política. Finalment, va agrair 
també a l'entitat de Hoquei la seva col·laboració i al regidor senyor Blanco, la seva mediació 
al respecte.  

(Aplaudiments)

Sra. Fuster: Gràcies Marta, per la teva intervenció. El regidor d'Esports, entenc que vol fer 
alguna intervenció. Senyor Blanco, endavant.

Sr. Blanco: Sí, buenas noches. Breve. 
En primer lugar, como concejal de deportes del actual gobierno municipal, sólo quiero 
expresar mi más sincero reconocimiento a la labor casi histórica de 30 años lo avala, a toda la 
familia y profesionales del deporte que han hecho posible que durante este tiempo, muchos 
niños y niñas de Barberà hayan podido disfrutar de la práctica del deporte del patinaje.
La labor de nuestro Ayuntamiento ha hecho antes, ahora y siempre, ha consentido y 
consentirá el apoyo desde nuestras posibilidades siempre en un marco legal normativo que los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad puedan alcanzar al máximo la práctica de 
cualquier deporte que nos permitan nuestras actuales instalaciones municipales.
Este gobierno municipal se complace con la creación de una nueva entidad deportiva que 
definitivamente pueden solucionar algunas temas.
Reconoce el manifiesto y da pie a una mejor solución en cuanto al cumplimiento de la actual 
normativa con respecto a la utilización de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad.
Y desde aquí, emplazo a la actual directiva de Barberà ciudad de patinaje a seguir trabajando 
en esta dirección. Y dado que los beneficios se los llevan nuestros ciudadanos y ciudadanas, 
es obligación de todos encontrar y superar cualquier dificultad que pueda haber en el futuro. 
Gracias.

Sra. Fuster: Gràcies, senyor Blanco. 
I no havent més qüestions, donaríem per finalitzat el Ple d'avui. 
Molt bona nit, veïns i veïnes. Molt bona nit als oients de la Ràdio, i molt bona nit regidors i 
regidores. 
Gràcies. 

_____________________ 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  22:05 
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 


