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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 11 REALITZADA PER  PLE DE 
L 'AJUNTAMENT  EL DIA 19/12/2017.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:05 hores del dia  19/12/2017,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

SÍLVIA FUSTER ALAY ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; 3r TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
FRANCISCO BLANCO ROMERO ; 5è TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
MANEL FERRETÉ FERRER ; 2n TINENT D'ALCALDIA (PCPB)
YOLANDA MOLINERO CAMPILLO ; REGIDORA (PCPB)
FABIÀ DÍAZ CORTÉS ; 4t TINENT D'ALCALDIA (JUNTSXB)
DAVID CLARÀ GARCÍA ; REGIDOR (JUNTSXB)
SANDRA RAMOS MONTESINOS ; 1a TINENTA D'ALCALDIA (JUNTSXB)
MIREIA SÁNCHEZ PI ; REGIDORA (JUNTSXB)
ANA DEL FRAGO BARÉS ; REGIDORA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; REGIDOR (PSC) (S'incorpora a la sessió a les 19:10, durant el 

debat del punt 1.01.)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA SEMPERE CREUS ; REGIDORA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
PERE PUBILL I LINARES ; REGIDOR  (ERC)
ROGER PÉREZ ÁLVAREZ ; REGIDOR (ERC)
JAIME  FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ALEJANDRO DOMÉNECH MARTÍN ; REGIDOR (PP)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (RECUPEREM BARBERÀ)
YOLANDA GONZÁLEZ DELGADO ; REGIDORA (RECUPEREM BARBERÀ)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
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ABSENTS: Cap.

ORDRE DEL DIA

DRETS CIVILS I CIUTADANIA

1.- APROVACIÓ
1.01.- EXP.: N052170017. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D'INFÀNCIA I 

ADOLESCÈNCIA DE BARBERÀ DEL VALLÈS 2018-2021.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

2.- APROVACIÓ INICIAL
2.01.- EXP.: IAPG2017/01. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL, 

BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2018.

3.- DONAR COMPTE AL PLE 
3.01.- EXP.: 2017N0170011. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS 

D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

4.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1 APROVACIÓ

1.1 EXP.: N052170017. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D'INFÀ NCIA I 
ADOLESCÈNCIA DE BARBERÀ DEL VALLÈS 2018-2021.

Antecedents:

En data 27 d'octubre de 2016, la vice-presidenta 4a i presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció 
a les Persones de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret número 10511/16 va aprovar 
la sol·licitud de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per a l'elaboració del Pla Local d'Infància 
i Adolescència, amb el codi XGL núm. 16/Y/226947,  adjudicat a Folk i Sánchez Consultors  
SCP  per un  import de 14.108,60 €.

En data 17 de gener de 2017, mitjançant decret de l'alcaldessa número 2017LLDC000108, es 
va resoldre iniciar l’expedient per a l’elaboració del Pla Local d'Infància i Adolescència en 
risc per al període 2017-2021 de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 

Per a la redacció del Pla, el mateix decret va resoldre la creació d'una comissió tècnica i 
política que hauria de remetre en un termini màxim de 12 mesos a l'alcaldia, pel seu estudi i 
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posterior aprovació al Ple Municipal. 

En data 1 de febrer de 2017 es va constituir la Comissió tècnica i política, que va aprovar el 
Pla de Treball i la creació d'un grup motor format per personal tècnic municipal,  per al 
desenvolupament i realització del Pla conjuntament amb l'empresa Folk i Sánchez consultors 
SCP. 

En el període comprés entre els mesos de febrer i octubre de 2017, s'han elaborat els diferents 
documents acordats, assegurant processos participatius amb els diferents agents de la ciutat, 
sota la supervisió de la Comissió tècnic política de treball. 

Entre d'altres tasques, s'han desenvolupat, les següents: 

Realització d'enquestes on line adreçades a alumnes de 5è i 6è de primària, 1r  i 2n de �

secundària, que van respondre 347 adolescents de la ciutat.
El 22 de febrer es va portar a terme un taller amb personal tècnic de l'Ajuntament de �

Barberà del Vallès amb una participació de 14 professionals.
El 25 d'abril de 2017, es va realitzar un Taller amb representants d'entitats i famílies, �

amb una participació de 3 entitats.
El 12 de maig de 2017, es va fer un taller amb els infants i adolescents del servei �

d'intervenció socioeducativa Centre Obert, amb la participació de 21 infants.
El 28 de juny de 2017 es va fer un taller amb el Consell d'Infants, amb un nombre de �

participants de 12 infants.
S'ha portat a terme 5 reunions del grup motor:�

- El 19 de gener de 2017
- El 13 de juliol de 2017
- El 15 de setembre de 2017
- El 21 de setembre de 2017
- El 28 de setembre de 2017

En data 20 d'octubre la Comissió tècnic política, va prioritzar  les accions proposades pel  
grup motor després dels diferents processos participatius i valida els diferents documents que 
conformen el Pla Local d'Infància i Adolescència i que s'adjunten en l'expedient:
 

· Mapa sociodemogràfic
· Mapa de recursos
· Mapa de visions
· Planificació

Fonaments de dret:

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, que estableix l'ordenament bàsic pel que fa 
a la planificació dels serveis socials a Catalunya. En el seu desenvolupament, es fixa la 
creació de Plans sectorials en atenció a les situacions de necessitat social.

La Llei 14/2010, del 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència 
estableix un nou marc normatiu pel que fa a la infància i l'adolescència a Catalunya, que 
promou i regula mesures per pal·liar les situacions de risc i incorpora i dicta actuacions pel 



4

que fa a la prevenció, l'atenció, la promoció i la participació dels infants i adolescents.

El Pla Local es planteja com un instrument per ordenar i definir totes les actuacions 
municipals en matèria d'infància i adolescència, i implicar els agents socials del territori, els 
infants i els adolescents en una estratègia d'actuació.

En funció dels antecedents i els fonaments de dret exposats i amb la intenció d'incorporar la 
coherència interna en les polítiques d'infància i adolescència, atenent les necessitats i 
demandes que s'han detectat en l'elaboració del Pla, 

S'ACORDA:

PRIMER : Aprovar el Pla Local d'Infància i Adolescència de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès pel període 2018-2021, adjunt en l'expedient  que conté els següents documents:

· Mapa sociodemogràfic
· Mapa de recursos
· Mapa de visions
· Planificació

SEGON: Aprovar la constitució d'una comissió de seguiment de l'aplicació del Pla Local 
d'Infància i Adolescència, amb la composició que s'indica a continuació: 

Regidor/a delegat/a amb facultats i atribucions delegades en l'àmbit competencial de serveis 
socials, que actuarà com a President/a.
Regidor/a delegat/a amb facultats i atribucions delegades en l'àmbit competencial d'Educació, 
1a infància i família.
Regidor/a delegat/a amb facultats i atribucions delegades en l'àmbit competencial de 
col·lectius socials i cultura.
Regidor/a delegat/a amb facultats i atribucions delegades en l'àmbit competencial d'activitat 
física i esports.
Regidor/a delegat/a amb facultats i atribucions delegades en l'àmbit competencial de 
polítiques de gènere.
Regidor/a delegat amb facultats i atribucions delegades en l'àmbit competencial de Serveis 
Territorials.
El/la cap de l'àrea de Drets Civils i Ciutadania.
El/la cap de l'àrea de Serveis Territorials.
El/la cap de la secció d'Educació, 1a Infància i Família.
El/la cap de la secció Col·lectius Socials i Cultura.
El/la cap d'Activitat Física i Esports. 
El/la cap de la secció de Serveis Socials i Salut.

Actuarà com a secretari/a de la mateixa un funcionari/a administratiu de l'Àrea de Ciutadania 
i Drets Civils.

TERCER: Aprovar que, mentre no es constitueix la Taula d'Infància i Adolescència com a 
òrgan tècnic de seguiment, sigui el grup motor com a comissió tècnica la que vetlli per la 
implementació, el seguiment i avaluació del Pla Local d'Infància i Adolescència.
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Els membres que composen el grup motor són: 

1 Tècnic/a de la secció de Salut.
1 Tècnic/a de la secció d'Educació. 
1 Director/a d'una llar infantil municipal com a especialista en primera infància
1 Tècnic/a del Programa de Joventut. 
1 Tècnic/a de la secció d'Activitat Física i Esports.
1 Tècnic/a de l'àrea de Serveis Territorials
1 Tècnic/a de la secció de Serveis Socials. 

QUART : Notificar aquest acord a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència 
de la Generalitat de Catalunya, a la secció de Recursos per a la Infància i les famílies de 
l'Àrea d'atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, a les entitats de l'àmbit de la 
infància i l'adolescència del municipi i als/les membres de la comissió de seguiment del Pla. 

CINQUÈ : Publicar de forma íntegre els documents que conformen el Pla aprovat en el portal 
web municipal i en el portal de transparència.

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. Clarà: Hola, bona tarda. Passo a llegir-vos els antecedents d’aquest pla local d’infància i 
adolescència i després obrim el debat i us detallo una mica en quins termes volem aprovar, 
què volem prioritzar.

(Efectua una lectura del dictamen, la qual no es transcriu per constar en el punt 1.1 de 
la preacta)

Sra. González: Hola, bona tarda. En data 17 de gener..., bueno, torno a fer una mica 
l’històric que ha fet el David i que surt aquí, però en tot cas em semblava interessant. En data 
17 de gener de 2017, mitjançant decret de l'alcaldessa número 2017LLDC000108, es va 
resoldre iniciar l’expedient per a l’elaboració del Pla Local d'Infància i Adolescència en risc 
per al període 2017-2021.
Al febrer de 2017 es constitueix la Comissió tècnica i política, que va aprovar el Pla de 
Treball i la creació d'un grup motor format per personal tècnic municipal, conjuntament amb 
l'empresa Folk i Sánchez consultors SCP. 
A la informativa número 3 del passat mes de novembre, ens assabentem que el ple del mateix 
mes anem a aprovar el pla local d’infància per als propers quatre anys del nostre municipi. És 
en aquell moment, on els grups de l’oposició tenim la primera notícia i sense haver-nos fet 
arribar ni un sol document de l’esmentat pla.
A petició del nostre grup municipal es demana el pla i la necessitat d’emplaçar-nos al proper 
mes per tal de consultar i llegir la documentació. Des del nostre grup municipal recolzarem 
aquest pla per responsabilitat i perquè considerem una eina important imprescindible per al 
nostre municipi. 
El que no compartim és ni les formes ni part del document i així ho hem manifestat en les 
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dues informatives. 
Tenim un pla amb uns eixos estratègics que compartim i amb unes seccions previstes que 
segurament seran beneficioses per a les nostres nenes i adolescents, però no podem estar 
d’acord amb un mapa sociodemogràfic on les dades que s’han fet servir per a la diagnosi són 
dades de població del 2016, nivell d’instrucció de la població del 2001, dades de llars 
d’infants i famílies del 2015, dades d’educació del curs 2016 i 2017, que per cert hi han dades 
significatives i preocupants per al futur del nostre municipi, dades de serveis socials del 2013 
i dades de salut d’una enquesta del 2015 a joves de 3er i 4rt de la ESO. Aquestes dades en 
concret de salut, no és representativa de la franja d’edat que acull el pla. 
El situem, per tant, en unes dades desdibuixades i on no surt la fotografia real de la nostra 
població. Potser podrien reflexionar a preguntar-nos, les seccions plantejades podrien 
encabir-se en qualsevol municipi semblant al nostre? 
És veritat que hem pogut dir la nostra, però també és veritat que hem arribat massa tard. 
Per tant, des del nostre grup municipal reivindiquem que les informacions ens arribin a temps 
per tal de fer entre totes una discussió en benefici de la ciutadania. Gràcies.

Sr. Pérez: Bona tarda. Bé, no em repetiré massa perquè la meva intervenció també anava una 
mica en la línia que deia la Yolanda i que havíem parlat a la Informativa amb el David, en 
aquest cas, de què considerem això, que aquest projecte ens ho vam trobar sobre la taula el 
mes passat i hem tingut molt poc marge per treballar, sobretot perquè la feina ja estava feta 
per l’equip de treball que ho ha fet.  
Però és això que nosaltres, com a la resta de l’oposició ens hagués agradat doncs treballar en 
aquest pla, fer les nostres aportacions dins d’un context constructiu, amb l’únic objectiu de 
millorar les condicions de vida i d’oportunitats dels infants i adolescents a la nostra ciutat. 
Creiem que s’ha fet certa bona feina, sí que és cert que hem trobat a faltar algunes coses que 
ens ha permès identificar unes inquietuds del jovent de la nostra ciutat i en algunes àrees on 
ha d’intervenir l’Ajuntament. El que esperem és que si s’intervé que sigui d’una manera 
proporcional i equitativa a les formes. 
I com a grup municipal i part de l’oposició el que esperem és això, que en aquesta taula 
d’infància i adolescència que es crearà i la comissió de seguiment doncs que ens feu arribar 
les decisions presses i que si ho voleu valorar-ho i incloure’ns en elles per ser-ne també 
partícips, doncs nosaltres ho agrairíem i assistiríem, però que creiem que aquest pla és 
important de moment tirar-ho endavant i el nostre vot també serà favorable.

Sra. Maya: Hola bona nit. Des del nostre grup municipal també donarem suport al pla local 
d’infància i adolescència, perquè creiem que és una eina indispensable per poder traçar les 
polítiques en relació a la infància i adolescència d’una manera transversal. 
Compartim amb els companys que m’han precedit doncs el tema de la informació respecte al 
que ja s’havia comentat a la Informativa i a la retirada del punt del ple passat, però sí que 
creiem i volem fer palès també, perquè consti en acta, de fer alguna de les aportacions que 
també vam expressar a la Informativa. 
Malgrat que hem fet aquestes aportacions i que hem tingut resposta per part del govern amb 
una reunió que també es va proposar de manera específica per aquest tema, pensem que cap 
de les propostes que en aquest moment vam manifestar com a grup doncs s’han pogut 
incorporar en el pla, atès que ja estava fet. Pensem també que hagués estat molt més 
enriquidor, si durant el procés d’elaboració de tot el pla local doncs s’hagués contat amb la 
participació dels grups municipals en el marc, per exemple, de les informatives, tal i com s’ha 
fet també amb la resta d'agents socials i col·lectius que han participat.
Respecte a la documentació del propi pla doncs compartim també amb els companys de 
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Recuperem les dades que comentaven sociodemogràfiques respecte a la dispersió i a la poca 
representativitat que tenen, així com la poca participació que també es llegia en la preacta per 
part de les entitats, tot i que ja se'ns va explicar el tema del lligam que teníem al pla local de 
joventut 2017-2020, creiem, i tal i com ja es va expressar també a la Informativa, que era 
necessari que tingués un esment específic en el propi pla, que no apareix en cap lloc.
I, finalment, també tornem a posar sobre la taula el fet que no es tinguin en compte algunes de 
les actuacions que s’han considerat..., que vosaltres heu considerat no prioritàries, i que 
creiem com a grup municipal que sí que ho són i que poden tenir un impacte important a 
nivell de ciutat. 
El tema de l’actuació de cap a un nou marc de l’escola, ja que això implica una reflexió sobre 
els efectes de la compactació horària de l’escola i que, a més a més, respon a una proposta i 
petició de la comunitat educativa a la ciutat que es concretava en un estudi i diagnosi sobre la 
compactació horària de la jornada escolar a primària i una altra actuació que tampoc s’ha 
recollit com a prioritària és l’actuació dels patis oberts a secundària que també vam comentar 
que afegiríem la consolidació dels patis oberts a primària, ja que creiem que aquest tipus de 
projectes treballava sota els objectius d’optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant la 
vessant educativa i social. Com alternativa també de lleure per infants joves i famílies i com 
un element de cohesió social i convivència, per tant, pensem que estaria més que justificat 
com una actuació prioritària dintre del propi pla local.
I, per últim, res, valorem també positivament el compromís que es va adquirir a la darrera 
informativa en la qual es va comentar que tot el seguiment del pla, atès que s’havien de fer 
concrecions bianuals doncs que es treballarien en el marc de la informativa i, per tant, això 
també ho valorem positivament. Gràcies.

Sr. Clarà: Per tancar i per aclarir algunes de les coses que es comenten, sí que crec que val la 
pena fer esment, que efectivament aquest pla local es proposava pel ple de novembre. 
També és cert i s’ha comentat i va haver la voluntat de retirar aquest punt de l’ordre del dia 
del ple de novembre perquè es poguessin fer aportacions. Hi va haver un període, de fet es va 
proposar una reunió específicament per treballar el pla, que al final, doncs perquè l’oposició 
vau considerar que no era necessària perquè ja havíeu enviat les aportacions per correu 
electrònic. Jo crec que les aportacions que s’han fet, que més aviat, més que aportacions, s’ha 
de dir que eren comentaris, s’han recollit. Es van aclarir a la comissió informativa i això va 
ser així, crec que val la pena també que consti en acta que a l'última informativa es va donar 
resposta a totes i cadascuna per escrit de les apreciacions que es van fer, perquè s’ha de dir 
que no eren aportacions, sinó que eren comentaris i crec que queden tots recollits, però bé, sí 
que agrair el vot a favor. 
Sí que crec que val la pena sempre fer autocrítica, sí que és cert que el mapa o la recollida de 
dades s’ha de fer en un període molt curt de temps perquè això és un recurs que ens ve de la 
Diputació de Barcelona i que, segurament, si aquest estudi el podem fer amb més temps, amb 
pressupost municipal el podem fer molt més extens. Sabeu que s’ha de fer en un període de 
temps perquè si no el recurs es pot perdre. De fet en aquesta ciutat hi va haver una proposta 
d’un pla local d’infància i adolescència al 2011, que no es va poder finalitzar perquè no hi va 
haver pressupost a la Diputació i es va quedar a mitges, junt amb tot aquest procés, per tant, 
entenem que sí que acceptant que hi ha contradiccions i que hi ha dades que podrien ser 
millorables, com a mínim el que sí que tenim ara és una eina viva, que és el que vam explicar 
a la informativa, és una eina viva que ha de donar resposta a les necessitats del col·lectiu 
d’infància i adolescència i que a més un pla viu, que nosaltres decidim prioritzar unes o unes 
altres accions. També tenim en compte que som equip de govern i que també això té una 
coherència junt amb el pressupost municipal que de fet presentarem avui, no vol dir que hi 
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hagi altres actuacions, com la que comentava, per exemple, la Mònica referent als patis 
oberts, a la secundària o d’altres, que també les podem prioritzar i de fet aquesta taula local 
que ha de fer el seguiment d’aquest pla d’infància i adolescència pot decidir en qualsevol 
moment si s’han de canviar aquestes prioritzacions.
Sobre el tema dels patis de la secundària, també es va explicar a la informativa i crec que val 
la pena tornar-ho a explicar aquí. A secundària aquest Ajuntament, tot i no tenir competències 
en secundària ha contractat una persona, una psicòloga, a través del pla de garantia juvenil, 
que ens ha de fer tot un procés d’estudi de com podem fer una intervenció a la secundària. 
Ho vam explicar a la informativa, ho recordem aquí. 
Aquesta persona que estarà durant un període de 6 mesos, ens farà un informe, a més és una 
persona que a més de donar-li una oportunitat laboral ja té experiència en l’elaboració 
d’estudis i d’informes i quan tinguem tota aquesta informació, que compartirem, veurem 
quina és la millor manera d’intervenir a secundària. 
Ho recordem perquè al final sí que tenim una dotació pressupostària per fer una intervenció a 
la secundària, però creiem que aquest procés d’estudi era bàsic perquè si no al final podem 
prioritzar accions que a nosaltres des de govern ens poden semblar les més adients i potser 
després resulta que un cop fet aquest estudi junt amb la comunitat educativa, amb infants, 
adolescents i amb els alumnes doncs trobem que hem de prioritzar per altres vies, per tant, és 
un tema que ja s’està treballant. Ho vam comentar, no és que no sigui una actuació no 
prioritària, sinó que és que ja la tenim dintre d’un pla de treball a nivell municipal i, per tant, 
creiem que podríem prioritzar altres accions dintre d’aquest pla.
Per tancar ja una mica la intervenció, doncs això, aclarir una mica que aquest pla doncs es 
concreta en cinc grans objectius que són: incorporar les polítiques d’infància i adolescència a 
totes les actuacions municipals, fomentar la participació d’infants i adolescents, incorporar la 
perspectiva d’infància i adolescència a totes les polítiques, introduir la perspectiva de gènere i 
la perspectiva inclusiva a la configuració dels serveis i recursos municipals, una feina que, per 
exemple la companya Mireia ja està treballant des de la regidoria, des de l’inici d’aquesta 
legislatura, garantir la protecció d’infants i adolescents amb dificultats i amb necessitats 
específiques i donar continuïtat a les polítiques actuals i les noves accions utilitzant els 
recursos públics.
Dir també que el pla s’ha estructurat en 6 eixos estratègics. 
Participació, on es prioritza les mesures de crear un consell d’adolescents i fomentar la 
participació de les famílies, que és cert que és un dels grans dèficits potser que tenim, la 
participació i això dintre del propi pla local hi ha un punt on ho parla, on ho específica, que hi 
ha molta dificultat doncs que el col·lectiu d’infància i adolescència participi dintre de les 
entitats i costa molt quan fem processos participatius per recollir informació, que tinguem una 
alta participació.
Un altre eix que és el d’educació, on hem prioritzat el pla d’acció per a l’èxit escolar i una 
cosa que ens sembla fonamental que és la transició de l’escola a l’institut.
El tercer, és que parla d’esports, cultura i lleure educatius, on hem prioritzar l’aprenentatge i 
competències fora de l’escola i la creació d’un observatori a la cultura i al lleure educatius. I 
una que també la companya Mireia des de la regidoria feminisme s’està treballant que és 
incorporar la perspectiva de gènere a l’esport. Aquesta no surt com a prioritària, però sí que 
és una de les que s’està treballant des de fa mesos i des de l’inici del mandat des de la 
regidoria.
El quart eix, que és el de salut. Hem prioritzat la promoció de la salut de les famílies i la salut 
mental a infància i adolescència. 
El cinquè que és la infància i adolescència en situació de risc, aquí es prioritzen totes les 
mesures. Aquesta per exemple, dintre del debat que hi va haver polític doncs sobre quines 
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hem de prioritzar vam decidir que totes havien de ser prioritàries i són l'accés de totes les 
famílies als serveis bàsics, el suport a la funció educadora de les famílies, el suport a l’estudi i 
els recursos per a infants i adolescents amb necessitats específiques i especials educatives.
Últim eix, mobilitat i espai públic doncs una acció que és repensar l’espai públic en 
perspectiva d’infància i adolescència o d’infant i adolescent. 
Fins aquí, una mica com hem treballat aquest pla i com l’hem prioritzat i res, acceptar de bon 
grat l’autocrítica constructiva que crec que sempre ens ajuda a millorar i agrair el vot a favor.

_____________________

2 APROVACIÓ INICIAL

2.1 EXP.: IAPG2017/01. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 
GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
EXERCICI 2018.

D’acord amb allò establert als articles 162 a 171 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, i als articles 
2 a 23 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, i altra normativa concordant i de desplegament, 

S’ACORDA:

PRIMER : Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2018, format pel 
Pressupost  d’aquest Ajuntament i pels de les empreses Actividades Integradas, SA (AISA) i 
Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal (SABEMSA), ambdues societats mercantils 
de capital íntegrament municipal, així com aprovar, també de forma provisional, les bases 
d’execució del pressupost, l'annex a les Bases d'execució sobre la fiscalització prèvia limitada 
i la plantilla de treballadors municipal que consten a l'expedient.

El resum del Pressupost general és el següent:

A) PRESSUPOST AJUNTAMENT

INGRESSOS Euros
          

a) Operacions no financeres

· Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes           19.230.819,46  
Cap. 2 Impostos indirectes             1.690.000,00
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos     9.743.229,20   
Cap. 4 Transferències corrents           10.799.236,89  
Cap. 5 Ingressos patrimonials                409.571,13

· Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals             1.500.000,00  
Cap. 7 Transferències de capital                539.064,35

b) Operacions financeres
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Cap. 8 Actius financers              0,00
Cap. 9 Passius financers 3.200.000,00

TOTAL INGRESSOS 47.111.921,03

DESPESES                                                                                   Euros

a) Operacions no financeres

· Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal  13.967.006,17
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis   17.673.240,82
Cap. 3 Despeses financeres 93.707,69
Cap. 4 Transferències corrents            3.561.806,58
Cap. 5 Fons de Contingència                  454.546,59

· Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals                 8.347.177,51  
Cap. 7 Transferències de capital            2.394.435,67 

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers                             0,00
Cap. 9 Passius financers                   620.000,00

TOTAL DESPESES 47.111.921,03

B) PRESSUPOST EMPRESA MUNICIPAL ACTIVIDADES INTEGRADAS, SA (AISA)

INGRESSOS Euros

Altres serveis                              18.501,97
Subvencions oficials                            173.891,32
Altres subvencions                 85.996,18
Ingressos Patrimonials               434.918,12
Disposició de romanents d'exercicis anteriors                 31.495,76

TOTAL INGRESSOS               744.803,35

DESPESES               Euros

Personal               465.991,32
Compres en béns i serveis corrents               208.812,03
Despeses financeres                                             0,00
Inversions                 70.000,00
Variació Passius financers                          0,00

TOTAL DESPESES                          744.803,35
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C) PRESSUPOST EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, 
EMPRESA MUNICIPAL, S.A (SABEMSA)
    
INGRESSOS Euros

          
Facturació d'aigua            3.125.264,26 
Prestació de serveis                 1.241.470,45 
Altres ingressos d'explotació       233.402,97
Ingressos financers 124,38
Treballs per a l'immobilitzat      240.000,00
Imputació de subvencions      200.348,50
Resultat alienació immobilitzat     0,00

TOTAL INGRESSOS 5.040.610,56 

DESPESES                                                                               Euros

Compres           1.792.729,60 
Arrendaments i cànons      37.712,59 
Reparacions i conservacions    237.634,10 
Serveis de professionals     400.209,57
Transports          703,62
Primes d'assegurances      37.879,86
Serveis bancaris i similars     3.835,88
Publicitat i propaganda       2.305,67
Subministraments     127.492,03
Altres serveis      92.886,39
Tributs     83.908,19
Depeses de personal  1.478.890,11
Altres despeses de gestió       15.213,09
Despeses financeres      23.253,95
Amortitzacions     430.950,34
Pèrdues per deteriorament    12.000,00

TOTAL DESPESES            4.777.604,99  

SEGON: Declarar no disponible el crèdit de l'aplicació pressupostària 2018 230 929 50000 
corresponent al Fons de Contingència.

TERCER: Sotmetre el Pressupost general a informació pública per un període de 15 dies 
hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar, si s’escau, 
reclamacions davant el Ple municipal, d’acord amb allò establert a l’article 20 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, i a l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

QUART : Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, el 
Pressupost general es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou 
acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els preceptes 
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legals esmentats anteriorment.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11 (2 PP, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)   
Vots en contra: 8 (2 ERC, 6 PSC)
Abstencions: 2 (RECUPEREM) 

_____________________

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

Sr. Ferreté: Molt bon vespre a tots, alcaldessa i companys de govern, companys del ple, 
assistents i radiooients. Aquí us presentem la nostra proposta pels tercers pressupostos de la 
legislatura 2015-2019, la base dels quals regirà en el proper...o voldríem que regeixin el 
proper exercici 2018. 
En primer lloc volem agrair, des de l’equip de govern, molt especialment a tots els tècnics i 
treballadors municipals i d’empreses municipals que han contribuït, així també com la 
col·laboració d’altres persones que per la seva experiència ens han assessorat 
desinteressadament en l’elaboració d’aquests pressupostos. Gràcies a tots i totes.
Com molt bé sabeu, el pressupost municipal defineix els diners que el municipi recaptarà el 
proper exercici sobre els ingressos i la forma en que aquest equip de govern destinarà aquests 
ingressos, tot aplicant les seves polítiques i és el que anomenem les despeses. 
Agafant la primera part, el que són els ingressos queden dividits en capítols, tan capítol 1 com 
capítol 2, fan referència als impostos, és aquella contribució que tant els ciutadans com les 
empreses municipals tenen la obligació i el dret d’aportar per poder funcionar el que és el 
municipi. 
En el primer capítol trobem els imports de la contribució urbana, rústica, els corresponents als 
vehicles de tracció mecànica, els derivats dels increments dels valors de terrenys en les 
transaccions, els obtinguts per activitat econòmica..., hem fet una estimació molt 
conservadora, incrementant-los un 1´6%, un valor gairebé vegetatiu, assolint els 19´2 milions 
d’euros. 
Hem considerat que l’anomenada contribució IBI no s’incrementi, que els vehicles a motor 
tampoc incrementen el seu sumatori, el seu total, d’una forma apreciable. Que els ingressos o 
que l’estimació dels ingressos per transmissions patrimonials es mantindrien al mateix nivell 
que l’any actual, del 2017, i que l’activitat econòmica, malgrat tot, seguirà en el mateix ritme, 
tampoc hem fet una estimació, un pressupost, massa descabellada.
Pel que fa al capítol 2, els impostos sobre construccions i obres es mantindran en valors 
semblants als actuals, ja sabeu que en el pressupost del 2017 havíem pressupostat uns 800 mil 
euros i que a hores d’ara ja portem lleugerament una mica més de 1 milió 600 mil euros, 
mantindrem aquest valor pel que són els pressupostos del 2018.
En el capítol 3, que correspon a tots els ingressos derivats d'aplicació de taxes i preus públics 
en el qual s’incorporen els guals, serveis i activitats municipals, sancions derivats de 
publicitat, clavegueram, contribucions especials. Esperem recaptar vora 9´7 milions d’euros. 
Un increment que representa un 17%, bàsicament promogut pel que és la contribució 
especial. Un impost que vindrà derivat del que se’n diu la reurbanització del carrer 
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Circumval·lació.
En el capítol 4, hem sigut conservadors, en aquesta classificació trobem el que són els 
ingressos per participació als tributs de l’estat que representen prop de 8 milions d’euros. La 
resta d’ingressos d’aquest capítol són deguts a subvencions i transferències d’altres 
institucions supramunicipals per al desenvolupament de serveis i activitats com dins dels 
aspectes socials, joventut, gent gran, educació, cultura, ... El total del capítol ascendeix a 10´8 
milions d’euros, molt similar al que era als pressupostos d’enguany, del 2017, que eren de 
10´65 milions d’euros. 
Aquests quatre capítols vénen a definir el que són els ingressos corrents del municipi pels 
quals l’Ajuntament ha de respondre a les seves necessitats i estructures, funcionament de 
serveis i manteniment de les infraestructures municipals. El total d’aquests quatre capítols 
ascendeix a 41´4 milions d’euros i ve a representar un 7% superior al del present exercici.
Capítol 5, hi ha els ingressos de venda de patrimoni. En aquest proper any esperem efectuar, 
esperem, tenim molta certesa que es faci la venda d’uns terrenys en el polígon de Can 
Rabella, que ens reportarien el total d’1´5 milions d’euros. D’aquests un estaria obligat a 
destinar-lo al que són habitatges socials.
El Capítol 6 que comporta transferències de la Generalitat, Àrea Metropolitana i Diputació i 
etc. l’estimació que fem en aquests pressupostos és de 0´5 milions o mig milió d’euros, un 
60% inferior als ingressos pressupostats al 2017 i això després en el capítol 7 hi trobem 
préstecs que considerem necessaris per al desenvolupament de les estimacions de despeses i, 
tot i que malgrat i tenir inclòs préstecs per valor de 3´2 milions d’euros, esperem que això no 
suposi un increment en l’endeutament d’aquest municipi al final d’aquest exercici.
El total d’ingressos estimats per al 2018 són 47´1 milions d’euros, uns 6 milions més, que 
representa el 15% si ho comparem amb l’any que portem ara, el 2017. 
Malgrat aquest increment considerem que som molt conservadors i assumibles, atès que en el 
romanent de tresoreria actual representa un bon coixí per mantenir aquest endeutament als 
nivells mínims com fa anys que no s’havien assolit.
Em permeto recordar-vos que aquest exercici, a més a més, amortitzarem préstecs per valor 
de 7´1 milions d’euros deixant l’endeutament final al final d’aquest any vora a l’1´7 milions, 
que mantindrem perquè la seva amortització no representa cap benefici econòmic respecte del 
cost que té a termini, a l’any 2018.
Pel que fa a l’apartat de despeses, ja hem recaptat..., ara passem a com tenim intenció de 
gastar-ho, si s’acaba aprovant amb aquest Ple. 
Pel que fa a l’apartat de despeses tornem a desglossar per capítols. 
El capítol 1 comporta tot el que és el tema de recursos humans com els sous i despeses 
derivades de les persones que treballen a l’Ajuntament. 
En aquest sentit hem inclòs les necessitats de personal que considerem necessàries i 
imprescindibles. Hem estimat un increment d’aquesta partida a prop d’1 milió d’euros, que 
representa vora el 7% superior al 2017. Si es dóna el vistiplau amb aquests pressupostos 
durem a terme un increment en el nombre de treballadors, en concret de 27 places noves en el 
quadre de plantilla laboral i mirant enrere, per exemple, al 2011, la plantilla es composava de 
311 llocs de treball, al 2013 com que es va incorporar el Patronat d’Esports, es va incorporar 
24 places, i va pujar a 335 llocs de treball. Des de llavors, la relació ha tingut petites pujades i 
baixades establint-se en aquest any 2017 en 325 places, pretenem pujar-les a 351.
En els pressupostos aprovats el 24 de novembre del 2010 i per agafar referències només, el 
que correspon al que és l’exercici del 2011, el total del capítol 1 representava un 39% dels 
ingressos corrents, mentre que el present, el que us proposem per al 2018 el percentatge 
representa un 34%. Per tant, ens mantenim en uns termes que considerem justos. 
Pel que fa als llocs de treball que s’incorporen, aquests es troben repartits en moltes àrees, 
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cert que es localitza en alguna en concret però gairebé totes els àrees reben reforços i múscul 
per treball. I que van destinats a aquells àmbits deficitaris durant aquests darrers anys o que 
no s’ha pogut per raons diverses i que són fàcilment comprensibles dotar. Per tant, aquestes 
incorporacions es fan en els àmbits d’activitat física - esports, col·lectius socials i cultura, 
educació, serveis socials, salut, en participació, polítiques de gènere, en territori i medi 
ambient, serveis jurídics, gestió tributària i promoció econòmica, recursos humans i en 
comunicació. 
És el nostre desig reforçar l’aspecte jurídic en totes les àrees, volem que hi hagi un reforç 
jurídic en totes les àrees, per donar assessorament aquella àrea, i que després es pugui 
evolucionar tots els projectes per donar resposta al que són els mancances que trobem en 
aquests temes. No hi ha dubte que l’actuació municipal s’ha d’ajustar a la llei i és per això el 
reforç mencionat. 
També es vol reforçar l’aspecte dels tècnics que era desllorigar els programes i l’activació 
dels mateixos, així com activar l’actual lentitud en les resposta administrativa. 
Tenim el desig d’incorporar un tècnic responsable de l’horta municipal, on es desenvolupi la 
gestió d’aquesta i també el que és la política d’horta ecològica. 
En aquest aspecte es pensa també incorporar un tècnic superior que tingui la responsabilitat 
d’arxiu municipal, tenim una certa deficiència en el que és l’arxiu municipal, ens hem donat 
compte últimament i ens prepari també aquest pel que són el futur venidor que són les de les 
tecnologies, hem d’aprendre com guardar tota aquesta informació. 
També volem incorporar un nou tècnic que cobreixi la gestió tributària. 
I també... si ho fem per àrees, de les 27 places noves, i permeteu que ho torni a resumir-ho, hi 
ha 13 incorporacions en l’àrea de Drets Civils, hi ha un tècnic superior pel que és assistència 
jurídica, 4 tècnics pel que és Esports, Social, Educació i LGTBI. Un coordinador d’activitats 
esportives, un administratiu, 3 administratius auxiliars en social i polítiques de gènere, 3 
operaris conserges en Cultura, Educació. 
En l’àrea de Serveis Territorials o Territori i Medi Ambient, hi ha dos tècnics nous, el d’horta 
que he mencionat més un jurídic. Hi ha dos oficials primeres de brigada i hi ha dos operaris 
de brigada. Hi hauria també un operari, que s’encarregui del manteniment del cementiri, i 
també hi hauria un auxiliar administratiu. 
En el que són Serveis Econòmics hi hauria la incorporació d’un tècnic superior amb el que és 
gestió urbanística i patrimoni, i també hi hauria un tècnic amb el que és Promoció 
Econòmica. 
En Serveis Generals incorporaríem un tècnic en Recursos Humans. 
Serveis Jurídics hi hauria la incorporació d’un tècnic superior, el que he mencionat abans de 
l’arxiver, d’un tècnic més i d’un auxiliar administratiu, tots dos amb promoció interna.
I després hi haurien 12 places més, 12 que ja estan en el nostre quadre de plantilla, dels quals 
5 serien agents de policia, hem d’anar incorporant perquè es produeixen baixes i segurament 
també tindrem jubilacions que s’han de cobrir sí o sí. 
Tindríem en l’àrea de Drets Civils i Ciutadania 6 incorporacions: un administratiu, que ja està 
dotat i 5 operaris conserges que provenen també de la reconversió de l’àrea d’esports.
I l’àrea d’Alcaldia Presidència, tindríem la incorporació d’un tècnic de ràdio. Aquestes serien 
les incorporacions que us proposem.
Assumim en aquest capítol l’increment de vora el 4´5% degut a l’increment salarial del 2017 
i l’increment salarial que es projecta pel 2018 degut a que en els pressupostos del 2017 no es 
van contemplar. I també hem d’assumir l’increment de vora un 2´5% degut a l’aplicació del 
conveni col·lectiu.
Per tant, sense fer res, sense les incorporacions aquestes que he mencionat, estaríem parlant ja 
d’un  4´5, 4´6% d’increment del capítol 1. Si, a més a més, afegim els 27 nous llocs de treball 
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i els incorporem l’increment se’n va a prop del 7% respecte al 2017.
Com a resum d’aquest capítol que és prou important, el capítol 1 pujaria vora els 14 milions, 
seria en concret 13´9 milions d’euros, que ja he comentat.
Passem ara al que és el capítol 2, que és el de despeses. 
Aquest s’incrementaria vora un milió d’euros, passaria del 16´6 al 17´6 milions, i en aquest 
apartat les aplicacions que més pugen fan referència al que són manteniment i adequació 
d’instal·lació a esports, adequant les normatives legals actuals. Aquest import està al voltant 
dels 600 mil euros. També inclou en aquest capítol la liquidació de canons de societats 
d’autors anteriors al 2015 que pugen vora els 70 mil euros. 
Òbviament en aquest capítol trobem el que són serveis municipals, com ja he dit 
manteniment de les instal·lacions i edificis, els que són subministraments d’energia (aigua, 
gas,...) també hi ha programes socials de joventut, salut, gent gran..., tots aquests estan 
reflectits aquí.
Al capítol 3, on es relacionen els interessos de préstecs tindrem una reducció de més de 300 
mil euros i que són el resultat de l'amortització del deute municipal d’aquest 2017, és a dir, 
amortitzar deute ens allibera de pagar els interessos d’aquest i podem destinar a altres 
despeses. 
El capítol 4, fa referència a les transferències que fem a altres institucions per complimentar 
programes com l’ocupació, ajuts socials, ajuts escolars, etc. Aquí també s’inclou en aquest 
capítol assignacions a partits polítics que conformen el ple municipal i que són uns 125 mil 
euros. Aquestes despeses estan pressupostades del capítol 4 en 3´55 milions d’euros, un 8% 
inferior malgrat que la majoria de subgrups s’incrementen ens trobem que la disminució en 
l’aportació en l’Àrea Metropolitana que la trobarem després relacionada al capítol 7 és la que 
produeix aquesta disminució.
El capítol 5 referent al fons de contingències pressupostàries es manté sobre els 454 mil 
euros. 
Capítol 6 i 7, els farem tots conjunts perquè fan referència a totes les despeses importants en 
el que són inversions. Hi ha uns quants projectes que si em permeteu us passaré a relatar aquí 
perquè ens quedi constància i que esperem que es materialitzi al 2018 o si no es comencin a 
materialitzar, vol dir, posar hora ja. Aquí trobem el que és el col·lector de Can Gorgs, la 
comissaria de policia, arranjament dels accessos a l’estació Renfe Adif, l’adquisició i 
adequació de nous habitatges per a ús social, la construcció del skate park al Parc Central, 
l’arranjament de les finestres a les escoles Can Serra i del Bosc, a més de la constitució del 
projecte per l’escola Can Llobet, l’arranjament de l’espai de l’escola Can Serra i l’ampliació 
del seu menjador, les millores als espais com és el Teatre Municipal Cooperativa i espais 
esportius, la passarel·la al Riu Ripoll i la millor senyalització dels seus camins, la 
remodelació i millora de la Nau, la Roma i El Forat, el carril bici a la rotonda de Ronda Santa 
Maria, el projecte de remodelació del Casal de Cultura, la substitució de plaques 
identificatives del carrer, les reurbanitzacions del carrer Migdia, la ronda Indústria, el carrer 
Circumval·lació, el carrer Josep Maria Segarra, la reurbanització de la plaça Unitat, Nemesi 
Valls, la peatonalització del carrer Pintor Murillo, la millora de la situació de la Torre Ca 
n’Altimira, el projecte de Torre Romeu, desenvolupament del projecte Parc Metropolità del 
Bosc de Can Gorgs i òbviament, com no, els pressupostos participatius 2017 que inclouen la 
millora acústica i visual de la via del tren, la tarima i millora acústica a Ca n’Amiguet, 
Barberà al costat de les persones amb Alzheimer i els seus cuidadors, fanals solars als passos 
de vianants, equips de so per la Nau i "Entén la teva ciutat amb pictogrames", aquests són els 
més destacables. El total dels pressupostos pel capítol 6 i 7 són 8´3 milions pel 6 i 2´4 milions 
d’euros pel capítol 7.
El darrer capítol de despeses que és el 9è pel fa referència a l’administració, són les 
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amortitzacions de crèdit. Podeu observar que al 2018 tenim previst una despesa de 600 mil 
euros, força inferior a l’any 2017, que teníem pressupostat 2´9 milions d’euros. Tornem-hi, 
degut a que no tenim préstecs podem destinar aquests diners que destinàvem a amortitzar-los 
i a pagar els seus interessos en millores pel que és la nostra ciutat, en total podem estar 
parlant d’invertir aquests 2´6 milions de més que tenim. 
Com a conclusió final, uns pressupostos de 47 milions d’euros que donen sentit a polítiques 
que aquest govern vol executar en els àmbits de crear llocs de treball, afavorir la formació i 
inserció laboral, programes d’ajudes socials, beques menjador, àpats menjador social, àpats 
en companyia, força impuls al que és l'accés a l’habitatge digne, gràcies a la venda del nostre 
patrimoni, ajuts i programes per a joves, promoció a l’esport tant per a joves com per a gent 
gran, millores urbanístiques de carrers i edificis municipals, desenvolupament de programes 
de clavegueram, finalment, racionalització de l’horta, adequacions d’instal·lacions 
municipals, millora en els tràmits administratius. 
Uns pressupostos agosarats, densos però madurs, que en cap cas volen posar en risc 
l’economia municipal i que donen resposta a necessitats patents a la nostra ciutat. 
Representen un esforç tant econòmic com de gestió que esperem dur a bon terme en la 
col·laboració dels treballadors municipals com de les formacions polítiques d’aquest Ple. 
No dubteu que per part d’aquest equip de govern tindreu la informació i col·laboració 
necessària per la pressa de decisions que de ben segur haurem de prendre tots plegats. 
Gràcies per la vostra atenció.

Sr. Rivera: Gràcies a Sílvia, gràcies Manel per l’explicació. Nosaltres hem de dir de la 
mateixa manera que quan no ens agraden les coses, ho diem, doncs quan ens sembla que 
aquest pressupost que se’ns presenta va en la direcció correcta o pensem que va en la direcció 
correcta també ho reconeixem.
Evidentment, no és el nostre pressupost, no hem pogut participar en l’elaboració, però sí que 
hi ha qüestions que per nosaltres són fonamentals i que sembla que per fi es poden redreçar. 
La primera és la qüestió de la plantilla municipal, entenem que és veritat, que la plantilla 
necessita un reforç. Només un però, i és que ens agradaria que aquestes incorporacions 
anessin lligades a un debat que sempre hem plantejat en aquesta sala que és de caràcter 
global, sobre cap a quina direcció volem que vagi l’evolució de la plantilla municipal i què no 
s’ha fet. Ens trobem unes propostes que no dubtem que siguin molt adequades, però que ens 
agradaria que aquest debat es fes d’una vegada amb una visió de llarg termini. No podem anar 
fent pedaços a la plantilla municipal i sí que és veritat que s’ha d’incorporar personal i hi ha 
àrees que necessiten doncs..., una que tradicionalment té la necessitat és l’àrea econòmica, 
veiem que s’incorpora personal, però segurament ens aniria bé fer un debat que no és possible 
fer-ho en el Ple, sinó que s’hauria de fer en una comissió específica o a la comissió 
informativa núm. 1, però entenem que aquesta qüestió és molt important. Per tant, la valorem 
positivament.
En segon lloc, no sabem si és..., perquè ja hem liquidat, hem amortitzat tants préstecs que ja 
no val la pena, com ha dit el senyor Ferreté, però sí que ens agrada també que com a mínim la 
previsió inicial, que sempre és la previsió inicial del pressupost, la tendència a amortitzar 
préstecs hagi baixat i sigui una mica més raonable.
Sí que és veritat que en aquests dies, hem sentit el que li ha passat al company Carlos 
Sánchez Mato de Madrid, i l’assetjament del ministre Montoro a l’Ajuntament de Madrid, 
que ha suposat que un regidor d’Hisenda que s’atrevia a desafiar aquesta regla de despesa, 
doncs ha acabat cessat per l’alcaldessa de Madrid, molt tristement. Però ens agrada que a 
l’Ajuntament de Barberà es plantegi que no només estem aquí per retornar préstecs i fer feliç 
al senyor Montoro, sinó que estem aquí per fer inversió social.
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I, finalment, també celebrem que al capítol d’inversions estigui, des del començament de la 
qüestió, per tant, això ho valorem positivament. 
No obstant, nosaltres ens abstindrem en la votació perquè volem estudiar ara a la 
documentació annexa del pressupost i veure si podem fer alguna aportació de cara a 
l’aprovació definitiva. Sí que volíem fer aquest reconeixement i, per tant, ens abstindrem, 
però és una abstenció molt en positiu. Gràcies.

Sr. Fernández: Buenas tardes. Bien desde e grupo municipal del Partido Popular quiero 
empezar diciendo que..., ya que se ha hecho referencia aquí con el anterior portavoz que el 
Partido Popular en Madrid pues efectivamente ha tomado una decisión que era la de apoyar 
precisamente ese plan que no quiso firmar el cesado y, lo ha hecho el Partido Popular dándole 
respaldo al gobierno de Manuela Carmena, precisamente porque es un partido serio y cuando 
las cosas se tienen que hacer bien pues está a favor. 
En este caso, en nuestro municipio el grupo municipal del Partido Popular ha votado a favor 
en muchas ocasiones cuando no tendría ninguna necesidad desde el punto de vista, podríamos 
decir electoral. Es decir, un partido en la oposición, se podía haber abstenido o votado en 
contra cuando hubo aquel plan de ajuste en el 2012 y sin embargo nosotros dimos todo el 
apoyo al Partido Socialista en unos momentos duros para que ajustara las cuentas. En 2015, 
que era el presupuesto en el que era el año en el que se realizaban las elecciones municipales 
nosotros fuimos el único grupo de la oposición que voto a favor de esos presupuestos. 
Unos presupuestos que tenemos que recordar que fueron, dejaron 15 millones, 
aproximadamente, en la caja para este nuevo equipo de gobierno, con lo cual se entiende 
también, que este acelerón en la amortización de la deuda, pues tiene también su pasado. Y 
quiero decir con ello que el Partido Popular siempre está y estará a favor de medidas 
razonables y municipales que sean de política real ¿no?. Nos van a encontrar siempre en 
contra para todo ese tipo de mociones que hemos estado sufriendo en los últimos tiempos. 
Pero en este caso hablando de política municipal y de proyecto municipal pues nosotros no 
nos vamos a poner de perfil como hace el partido del señor Rivera porque tenemos un 
gobierno municipal en minoría y entonces abstenerse también es correr el riesgo de que esas 
medidas que usted, señor Rivera, ha dicho que eran buenas, no se llevan a cabo. 
Entonces la tesitura en la que nos colocamos como partido, en la oposición, es ser un partido 
oposición o ser un partido de derribo. Nosotros no vamos a ser un partido de derribo y lo que 
creemos es que la ciudad de Barberà progrese, que en la ciudad de Barberà se progrese y 
sobretodo lo que quieren la mayoría de los ciudadanos, voten al partido que voten, y es que su 
ciudad mejore. 
Y eso es lo que queremos nosotros. Nosotros en este presupuesto que es un presupuesto 
difícil de entender porque más que un presupuesto es como un proyecto a largo plazo, 
inmediato y a largo plazo, porque hay muchas partidas de inversiones que están contempladas 
con una partida de mil euros y es evidente que en algún momento se dotaran porque estamos 
hablando de proyectos importantes, muy importantes, y que tienen unas cuantías o tendrán 
unas cuantías muy relevantes, por lo tanto, dan a pensar que esas partidas se dotaran en el 
futuro en este año que viene o en el siguiente, no se sabe cuándo.
Nosotros, como partido, como digo en la oposición, pues estamos a favor de todas estas 
inversiones que se han dicho. 
El colector de Can Gorgs, quién no está de acuerdo en que se ponga ya y se haga esta obra, 
pues nosotros efectivamente estamos a favor. 
La construcción de la nueva comisaría de la policía está en nuestro proyecto 
pues...evidentemente no vamos a correr el riesgo de que esto no se empiece ya. 
Hay otras obras importantes, por ejemplo, el tema de la ordenación del espacio y las rampas, 
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lo ha dicho Manel en su exposición, aunque no con mucho énfasis pero hay que..., se va a 
hacer una adecuación para que haya un mejor acceso para la movilidad en la estación de tren. 
Además se van a poner cámaras de seguridad, de vigilancia, esto para nosotros, la seguridad, 
para el Partido Popular es fundamental ¿no?
Hay otras cosas que nos parecen positivas o muchas en este caso ¿no? La reurbanización de 
las calles, nosotros hemos siempre insistido en que se debía mejorar muchas calles de nuestra 
ciudad como es la calle Circunvalación es que era prácticamente impracticable pasar por ahí, 
tiene un presupuesto de 1.150.000 euros, el coste es el mayor y se nos dijo en la última 
informativa que también habría un coste que cargarían las propiedades, los vecinos. 
Hay, por ejemplo, la reurbanización de la calle Migdia, 340 mil euros. 
La de la ronda Industria, que no sabemos el coste porque pone mil euros, evidentemente, no 
son mil euros, serán quizás un millón. 
De la fase 1 de la calle Nemesi Valls, la plaza Unidad. La plaza Unidad todos estamos de 
acuerdo en que se tiene que mejorar y se va a mejorar. 
Por lo tanto, nosotros desde el grupo municipal votamos a favor y vamos a votar a favor de 
este presupuesto porque queremos que se ponga ya en marcha todos estos proyectos.
También un proyecto más a la larga la de la reurbanización, la mejora de la ronda Santa 
Maria, también con la mejora del alcantarillado. Evidentemente, es una obra cara pero que 
también aparece con un importe de mil euros, evidentemente, en el futuro entiendo que se 
dotará esta partida, una partida millonaria porque estamos hablando aquí de gasto de millones 
de euros.
Y tenemos otras inversiones que se han dicho con las que también estamos de acuerdo. 
También para la juventud el proyecto de hacer un skate park en el Parc Central, también 
estamos de acuerdo y a las escuelas, cómo les vamos a decir a los chicos, a los niños y a sus 
padres, que por electoralismo por partidismo no vamos a votar a favor de que se sustituyan 
las ventanas pues de la escuela del Bosc que son 250 mil euros, de Can Serra que son otros 
250 mil euros. También se sustituirá en el futuro las ventanas de Can Llobet, aunque ahora 
solo se hace el proyecto. Y estamos hablando de la ampliación y la mejora del comedor de la 
escuela de Can Serra. Evidentemente, nosotros cuando se tratan de estos proyectos vamos a 
estar siempre a favor. Y hay muchos otros en los que también estamos de acuerdo. 
Inversiones, no sé..., aquí tengo la lista..., nos ha parecido positivo y, por lo tanto, en cuanto 
al ámbito del tema de las inversiones lo vemos muy favorablemente ¿no?.
Hay una serie de contrataciones que puede disparar ciertamente el gasto de personal pero si 
está justificado y tiene un retorno, dijéramos una mejoría importante de la gestión de este 
Ayuntamiento tanto para el conjunto de los ciudadanos, es decir, porque nos encontramos 
que... ¿quién no ha recibido quejas de que presenta una licencia urbanística, pues para hacer 
unas obras o una licencia de actividad o cualquier otra cosa y resulta que pasan meses y 
meses y hay trámites que se atrasan...?, es un problema y necesitamos a personas, personal 
técnico y que se hagan este tipo de cosas de forma rápida. Sobretodo también cuando estamos 
hablando de una actividad económica. La actividad económica exige que la administración 
sea ágil y necesitamos a personas en nuestro ayuntamiento, si es necesario, más personas en 
los distintos ámbitos, pues se necesitará.
He visto que hay también en otros ámbitos hay contrataciones en otros ámbitos y yo creo que 
si son necesarias, si es lo que necesita la ciudad para mejorar pues estaremos de acuerdo. 
En fin, ya le digo en función de como se desarrolle este presupuesto veremos si son solventes 
porque..., ya acabo, lo que no queremos que se diga el Partido Popular ha impedido a este 
equipo de gobierno, a pesar de que está formado por formaciones políticas que estamos en las 
antípodas, que no ha podido realizar los proyectos de ciudad que querían. Nosotros les vamos 
a dar las herramientas o les vamos a dar ese voto a favor para que ustedes se pongan manos a 
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la obra y lleven a cabo todas estas obras y estas reformas y estas inversiones que necesita la 
ciudad y los proyectos para los ciudadanos.
Y acabo, simplemente, ya con el tema de los pisos, de esta bolsa de pisos que se quieren 
comprar. 
Bien, nosotros siempre hemos sido muy beligerantes con el fenómeno de la ocupación y lo 
vamos a ser siempre, y hemos dicho que para eso nuestra posición es la de realizar una 
política social y estamos de acuerdo, por lo tanto, de que si se puede crear un parque público 
pues se cree, por lo tanto, nosotros votaremos a favor.
En fin, la conclusión es que nuestro voto va a ser un voto de confianza en que se lleven a 
cabo estos proyectos. Y iremos viendo. Muchas gracias.

Sr. Pubill: Bona nit. Nosaltres explicarem el sentit del nostre vot en vàries fases explicant 
d’entrada ja dic que nosaltres votarem en contra d’aquests pressupostos. I ho argumentarem 
amb el que nosaltres pensem, entre altres coses, perquè no sabem exactament a què és degut 
aquest canvi, però entenem que hi ha hagut un transvasament de recolzament des d’Esquerra 
cap al Partit Popular, cap a l’equip de govern, amb el qual és una mica estrany. 
En qualsevol cas explicarem el nostre argumentari. 
Veiem coses molt positives en aquest pressupost, però també en veiem algunes que no ens 
acaben de..., no acabem de veure clares i per tant, pesen més en la balança a l’hora de fer el 
nostre vot.
Veiem, per exemple, que en el capítol 1, en el qual parlem de despeses de personal augmenta 
un      7´30%, com s’ha dit, que això vol dir que comprèn les nòmines municipals dels 
membres electes, dels funcionaris, dels personal laboral, una part en la disminució d’aquest 
capítol ve donat doncs per la sortida del nostre grup municipal de l’equip de govern. No 
tenim massa clar que s’hagin pressupostat dintre d’aquest capítol els complements específics 
de les places de funcionaris relacionades, més aviat, ens sembla que s’ha fet un càlcul global 
dels complements. No acabem de veure clar l’aplicació de criteris per a la dotació o no de 
places i dels canvis que algunes places experimenten en quant als complements de destí que 
es recullen. 
En un principi en quant a la contractació de personal, evidentment, i a la creació de nous llocs 
de treball no podem estar en contra, però el que ens preocupa és que siguin llocs de treballs 
sostenibles en el temps i que sobretot no siguin ni feines precàries o sense contingut, o que 
puguin hipotecar els pressupostos municipals en un futur en un percentatge que sigui 
inassumible o poc realista en aquest capítol.
Aquesta preocupació per nosaltres es fonamenta en part en aquell informe que va fer la 
Diputació en el que nosaltres li dèiem l’auditoria sociolaboral, que ja contemplàvem en el 
nostre programa electoral i que també estava en inclòs en el PAM, i que donava a entendre en 
aquell informe doncs que la plantilla municipal en alguns departaments ja estava 
sobredimensionada i en d’altres hi havia unes diferències preocupants entre tasca i salari dins 
del mateix departament. 
Entenem que amb el nou conveni i amb les noves incorporacions això s’hauria d’anar 
normalitzant. 
En definitiva, però, no ho acabem de veure, creiem que és un gruix excessiu de noves 
incorporacions que malgrat ser coneixedors de les dificultats que tenen alguns departaments 
de l’Ajuntament, repeteixo que no veiem clar ni que sigui necessària tanta gent ni si és 
necessari que totes les incorporacions es facin en aquest període pressupostari, és a dir, durant 
l’any 2018.
Altres coses que veiem en el pressupost, ens agradaria que ens expliquessin perquè ho sabem 
però ho sabem d’una forma molt superficial i no tenim prou criteris per poder valorar la 
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partida de 150 mil euros pel menjador en companyia. 
Un altre apartat que ens preocupa també és el que fa referència a cultura perquè és una de les 
àrees que vam tenir quan érem a govern i observem petits augments enfocats a festes, que 
esperem que siguin suficients per fer front a les despeses de tot l’any, tenint en compte les 
valoracions que es van fer a llarg de les respectives activitats festives que es fan a la ciutat 
que, per sort, no són poques.
Sembla que aquest any s’engegaran els nous tallers culturals i ho celebrem després de la feina 
que es va fer en el seu dia per tal que aquests continuessin fent-se i intentant trobar-los en un 
emplaçament adequat.
En quant la part que té a veure el TMC el que ens preocupa és la congelació del pressupost 
sobre tot, sobretot quan estem en un moment de creixement exponencial en la realització de 
projectes en teatres en xarxa, que potser necessita un esforç econòmic de cara al 2018 i que 
creiem que no seria bo que ens quedessin sense poder realitzar-los per aquesta qüestió.
Celebrem que es vulgui liquidar el deute pendent amb la SGAE, amb el que tant vam insistir 
quan estàvem al govern, i que el que es pagui sigui la part proporcional que li toqui fer front a 
l’Ajuntament.
Ens preocupa també la quantitat dedicada al personal del TMC, que com bé sabeu es va 
deixar enllestida una proposta de personal necessari per treure a concurs amb un valor 
aproximat de 130 mil euros, com a mínim. Ens preocupa que aquest sigui gairebé igual que la 
resta d’anys i per nosaltres aquest és un tema sensible que creiem que s’ha de desencallar. 
Així com el nou projecte del model de l’escola de música que ha quedat congelat o les 
inversions en els equipaments culturals sobretot el teatre, com dèiem, que necessita un 
manteniment constant.
I sobretot, també ens preocupa que no es valori l’augment que tant hem reclamat a l’aportació 
al Consorci de Normalització Lingüística per tal de millorar les situacions laborals als 
treballadors i millorar el servei així com l’oferta de cursos que s’hi realitzen. 
Ens preocupa molt també la retallada important en comerç i fires, no podem deixar sense els 
recursos necessaris al comerç de la ciutat. Hem de dotar-lo de les eines necessàries en 
polítiques que afavoreixin i ajudin als nostres comerciants. De fet un municipi com el nostre 
que està, com tots sabeu, envoltat de centres comercials i on ha de conviure el comerç de 
proximitat i, per exemple Baricentro, el que hem de fer és obrir els ulls i fer possible que 
aquest comerç propi sigui dels capdavanters de la comarca. Amb una retallada de més del 
32%, no estem fent pas això i el que estem fent és condemnar-lo al fracàs.
En quant a inversions, en aquest capítol és on menys clar ho veiem, ampliant el nombre de 
projectes que es preveu efectuar a l’exercici del 2018, i en aquí explicarem algunes de les 
nostres valoracions sobre la proposta que ens feu d’inversions, i que s’incrementa en un 
183% en referència a l’any passat. Si tenim en compte que l’execució de l’exercici 2017 
s’estima en, aproximadament, un 30% del pressupost definitiu, això significa que caldrà un 
esforç especial de recursos per poder executar la inversió prevista i no ho acabem de veure 
clar. 
Hi ha algunes que les compartim. Compartim la necessitat de dur-les a terme, però n’hi ha 
d’altres que ens fan dubtar molt, per exemple, en quant a la remodelació del Casal de Cultura. 
D’entrada es van comprometre 800 mil euros que han quedat en 100 mil i tot i que valorem 
en la justa mesura aquest esforç, no ens assembla que sigui una prioritat per l’equip de govern 
que no hi ha destinat res al romanent, tal com s’havia compromès quan encara érem nosaltres 
formant part de l’equip de govern. Això ens fa pensar que potser no s’acabarà fent o que 
quedarà molt més enllà d’aquesta legislatura i no ho podrem veure aquesta remodelació 
d’aquest espai que tots i totes reconeixem que és molt necessari per la ciutat.
Una proposta que ens agrada molt i que felicitem a l’equip de govern és la proposta 
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d’adquisició d’habitatges, amb aquests 900 mil euros de partida. Aquesta sí que ens assembla 
una idea, diguéssim, una aportació molt interessant i necessària per la ciutat. Després n’hi ha 
una altra que ens assembla... que no la compartíem en absolut, que és el tema del skate park, 
destinar una partida de 200 mil euros..., aquest no és un projecte que des de la nostra opinió 
sigui necessari ni prioritari. Pensem que n’hi ha d’altres projectes que també des d’Esquerra 
es van posar sobre la taula com el pàrquing, per exemple, de camions de la zona industrial del 
polígon A, és a dir, utilitzant una part de la zona que ocupaven i encara ocupen les carpes per 
pacificar el trànsit de vehicles industrials. Parlem, pels que no ho sàpiguen, el del final de la 
ronda Santa Maria. Aquesta és una proposta que es va passar a l’equip de govern, quan encara 
hi érem, que estava ben treballada i en propostes d’actuació conjunta público - privada i que 
lamentablement doncs no es van acabar de valorar. 
En resum, per nosaltres, aquest skate no aporta res a la ciutat, que hauria de tenir altres 
prioritats com dotar d’espais d’aparcament per a camions.
En quant a ingressos, voldríem que ens expliquessin tot i que ahir se’ns va fer una explicació 
a junta de portaveus, però no l’acabem de veure clar, no ho hem acabat d’entendre sobre en el 
capítol 3 que parla de taxes i altres, com els guals i etc., hi ha un augment de 90 mil euros en 
els preus del pàrquing de Doctor Moragas, ens agradaria que ens ho expliquessin, no 
l’acabem de veure.
En el capítol 4, veiem que hi ha un argument molt rellevant en quant a la Diputació i també 
que la taxa turística se situa aquest any en 40 mil euros, el que vol dir que es confirma el que 
hem estat dient durant molt de temps, que la nostra ciutat com a..., té grans expectatives de 
creixement turístic si es fa bé la feina. 
Bàsicament aquests serien els nostres..., per no allargar-nos més, els nostres, diguéssim, 
arguments per explicar el vot contrari en aquests pressupostos. Gràcies.

Sr. Clarà: Bé, bona tarda. Primer, un esment al Partit Popular que ens hem quedat molt 
sorpresos i en fi, deu ser que hem fet molt bé els pressupostos perquè el Partit Popular a més 
els voti a favor. Només un esment que parlaven d’habitatge públic, recordar que ells van ser 
qui van portar al tribunal constitucional i van suspendre la Llei 24/2015, que garantia el 
lloguer social, per fer una mica de memòria.
Bé, nosaltres com a part activa de l’elaboració d’aquest pressupost estem molt contents amb 
el resultat, crec que reflexa clarament una evolució cap endavant a millorar els pressupostos 
de la ciutat. En primer lloc, com s’ha dit, millorem significativament la dotació pressupostària 
per ampliar personal municipal. Una cosa que és fonamental si volem continuar treballant en 
remunicipalitzar serveis i sobretot en dotar-nos de capacitat tècnica per tirar endavant tots 
aquests projectes. Com s’ha dit, hi ha nous serveis, hi ha noves inversions i per poder-ho dur 
a terme el més bàsic i el fonamental és ampliar aquesta plantilla de personal. 
Això ja ve d’un estudi previ, és a dir, aquest govern des del seu inici ha estat estudiant quines 
eren les necessitats reals de personal d’aquest Ajuntament, per això es va fer un estudi amb la 
Diputació de Barcelona i una mica això és el resultat de l'aplicació d’aquell estudi, que en 
principi tots i totes compartíem. 
Un tema a destacar i que destaquem any rere any és la millora i l’augment en la despesa 
social, que això és una dada i una xifra que és indiscutible. Nosaltres entràvem al 2015, on hi 
havia una despesa social sumant els capítols 2 i 4 dels serveis socials d’1.573.000 euros i ens 
anem en aquest 2018 a 2.467.000, per tant, parlem d’un creixement gairebé en aquests anys 
d’un milió euros. Destacar també una de les propostes també crec molt important en aquest 
pressupost que és la inversió en habitatge social, com s’ha dit són 900 mil euros, més 100 mil 
euros que també estan destinats a l’arranjament d’aquests habitatges. Aquesta proposta 
perquè s’entengui, doncs al final és per adquirir nous habitatges negociant..., hores d’ara hem 
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parlat per exemple ja amb l’IMPSOL o amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per poder 
parlar amb entitats financeres i poder arribar a acords que ens permetin crear i ampliar aquest 
parc públic d'habitatge que com bé sabeu és una necessitat bàsica d’aquesta ciutat, ho hem dit 
moltes vegades. A banda d’això, continuem consolidant serveis, continuem consolidant el 
servei, per exemple, de la borsa de lloguer social, que permet captar habitatges de petits 
particulars per també destinar-los a polítiques socials d’habitatge. Tenim molts serveis en 
l’àrea d’atenció a les persones, per exemple, relacionades amb el pla local d’infància i 
adolescència que aprovàvem en el punt anterior, com pot ser per exemple, el servei d’atenció 
terapèutica per a infants. Tenim una dotació més que evident en el manteniment d’espais 
públics, que això implica doncs espais, parcs infantils, escoles públiques..., tenint i hem sortit 
aquest any amb una dotació d’inversions que era una de les crítiques que es feien a vegades 
en aquesta sala de Ple amb pressupostos anteriors, més que suficient per cobrir tots aquests 
pressupostos aquest any i tenint en compte també que hi haurà inversions que són plurianuals, 
i ara al final de la intervenció si  no teniu cap inconvenient la compartirem amb el Fabià, 
perquè pugui explicar una mica amb més de detall el que és l’apartat d’inversions. 
Per tant, crec i també ho ha dit Recuperem, a qui l’agraïm, que l’evolució és clarament 
favorable. 
Té un accent social que és innegable i això ho hem vist rere any i la veritat és que en sap molt 
greu doncs el vot en contra d’Esquerra Republicana, perquè quan érem nosaltres al govern, 
per exemple, l’any anterior, doncs pressupostos que no contenien totes aquestes millores sí 
que els havien votat a favor. 
A mi m’agradaria destacar que, per exemple, en tot el que és el creixement de les millores 
socials, per exemple del capítol 4, que el capítol 4 és el que parla d’ajuts directes a persones 
en situacions de vulnerabilitat sobrepassem el milió d’euros, ens n’anem a 1.108.000 euros 
amb ajuts directes, d’això estem parlant d’ajuts de menjador. Ajuts de material escolar, ajuts 
contra la pobresa energètica, ajuts per despeses de lloguer, és a dir, tenim un paquet de 
mesures socials, claríssimes que la veritat és que ens costa moltíssim d’entendre com és 
possible que això ho vegi fins i tot, fins i tot, el Partit Popular i un partit com Esquerra 
Republicana no sigui capaç de valorar aquestes millores que ja diem, són clarament 
significatives i que crec, que com a mínim, doncs valia la pena valorar el vot de l’abstenció 
perquè hi ha una millora clara.
Dit això, li passo la paraula al company Fabià, si esteu d’acord perquè faci petits aclariments 
en referència a les inversions.

Sr. Díaz: No, no en principi no pensava no tenia pensat intervenir perquè entenc que el 
Manel ja ha fet un repàs exhaustiu i sobretot en el tema de les inversions. Sí que dir alguna 
cosa, sobretot per la gent que ens està escoltant, ha sortit el Jaime ha comentat el tema del 
projecte de la ronda Santa Maria. En el projecte de pressupost sí que surt pressupostat amb un 
valor de 990 mil euros, vull dir... i explico, i dic, perquè sí que ha comentat que estava a mil 
euros, no, el projecte està contemplat amb el cost total i bàsicament ho explico perquè també 
per respondre a Esquerra Republicana en el sentit de dir del comentari que ha fet, que també 
sorprèn una mica que ens comenti la situació de les inversions de l’any anterior i el que en 
principi la previsió per aquest any 2018. 
Bàsicament perquè els projectes els tenim aprovats i acabats. Aquest és..., i és un procés que 
sí ha estat llarg i ho he comentat a les informatives, a mi políticament, i jo entenc que tota la 
resta de l’equip de govern i a Junts per Barberà ens hagués agradat que les coses anessin més 
ràpid, però hi ha hagut molts projectes que diguéssim que és veritat que han sortit en l’any 
2018. Ha sortit el tema del col·lector, vull dir, és l’altre exemple, és un tipus d’obra que porta 
més de 15 anys, però definitivament en la Junta Local de dilluns passat, l’Ajuntament de 
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Sabadell, va aprovar definitivament el que és el nou conveni i el projecte. 
Vull dir que..., que són coses que és veritat que aquest equip de govern i per això sorprèn una 
mica que Esquerra no ho sàpiga perquè fins fa poc doncs formava part. 
Molts d’aquests projectes i jo també ho he hagut de patir com a regidor també que dóna la 
cara per la regidoria de Territori i Medi Ambient i perquè moltes de les inversions estan 
vinculades a aquesta regidoria..., al 2018 s’estan acumulant projectes, però no perquè 
estiguem fent fer volar coloms, sinó que els projectes ja els tenim aprovats. Hi ha una part de 
projectes que són correspondència o estan treballant des de l’Àrea Metropolitana coordinant 
amb els nostres serveis tècnics. Uns altres projectes són projectes que hem encarregat 
nosaltres, però diguéssim que hem treballat amb un període de dos anys per poder treure’ls i 
la previsió és que es puguin fer perquè...ja dic, hi posava l’exemple, perquè en el cas de ronda 
Santa Maria que és el projecte vinculat també al carril bici que aniria des de Badia fins a 
l’Institut de Can Planas, diguéssim que aquest projecte ja el tenim aprovat, vull dir, ara el que 
hauríem d’obrir és la licitació i, de fet, era una de les partides que estava discutint-se, però 
que no l’hem discutit en el sentit de dir anem a implementar-la econòmicament i dotar-la 
perquè no perdem més temps a partir del mes de gener si aquests pressupostos s’acaben 
aprovant.
Dic això perquè, torno a insistir, jo sempre he intentat ser clar i l’equip de govern jo també ho 
he explicat i ho he explicat moltes vegades. Les coses no es fan en dos dies, per exemple, ha 
sortit reiteradament el tema del Casal de Cultura, la propera Junta de Govern, la primera de 
gener, després d’aquesta Junta de Govern tindrem la presentació d’un estudi previ, que sí que 
és un compromís que vam agafar també quan Esquerra Republicana estava al govern. Aquest 
estudi previ és la base per fer la remodelació definitiva que sí que hi ha previsió que l’any 
2019 puguem introduir una important dotació per fer aquesta reforma que a la ciutat li cal. 
Ara el que diem per què estem deixant pel 2019 el tema del Casal de Cultura, perquè tenim el 
tema de la comissaria de policia local, tenim la compra d’uns locals que han de donar també 
dotació a regidories..., vull dir, que al final també hem de prioritzar i són prioritzacions que ja 
dic, que sorprèn que Esquerra Republicana doncs ara se n’oblidi tant ràpid.
I després bàsicament, a veure, i torno a explicar una mica lo del skate. El skate està en 
pressupost i està dotat amb un pressupost important perquè s’ha d’executar l’obra perquè el 
projecte ja s’està treballant i que en el 2018 el podrem aplicar. 
Vull dir, el que no seria lògic és que estiguem aprovant projectes, que això a vegades també 
ha passat, no en aquest ajuntament, sinó en molts que aquests projectes es quedin en un 
armari o en un calaix. Vull dir, hem trigat el que s’ha hagut de trigar, però sí que aquest equip 
de govern està treballant i també ja dic amb un sentit de ciutat.
Jo agraeixo les paraules del Partit Popular perquè quan es parla dels projectes de 
reurbanització de carrers..., vull dir, s’està fent una aposta clara en aquest sentit. Estem 
parlant que la zona del casc antic, Unitat i tot l’àmbit d’aquesta zona doncs contemplem una 
inversió important perquè se la mereix. S’entén que altres parts de la ciutat també mereixen 
que hagi aquest tipus de projecte..., però el que diem, vull dir, al final hi ha unes 
prioritzacions i s’ha d’anar fent mica en mica. 
I sobre el tema aquest de les paraules i aquests somriures que fa de vegades es donen perquè 
estem citant al Partit Popular i per les seves paraules. 
Jo valoro molt positivament que les paraules que han fet els companys de Recuperem, com 
les paraules que han fet també el Partit Popular valorant i donant un vot de confiança encara 
que els vots siguin diferents i que jo ho entenc, vull dir, des de Recuperem també el que volen 
fer és estudiar les propostes que estan aquí, però el que sí que valoro positivament és que es 
doni un marge de confiança per veure que al 2018 puguem fer això i si des de l’equip de 
govern, que això és el que sorprèn més perquè entenc que els companys d’Esquerra 
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Republicana això ho tenien clar i ho estaven vivint quan estaven dins del govern, s’ha 
treballat fort. Potser hem trigat una mica més del que s’hauria de trigar, com triguen també 
altres ajuntaments i altres administracions públiques, però que aquestes obres estan aquí 
posades i les que estan aquí contemplades és perquè es poden executar a partir del gener del 
2018. 
Per això també el que demanaria a vegades també que ens centrem..., cadascú pot optar pel 
que vulgui, però sí que a vegades, sí que, ja dic, demanaria que també ens en recordem una 
mica quan estaven dins del govern i que aquestes mesures que estic explicant i aquests 
processos els hem viscut tots, doncs que també a vegades malgrat es voti el que es vulgui 
votar, però diguéssim que no es treguin altres lectures perquè jo el que he notat almenys en 
les paraules del Partit Popular i de Recuperem és el que dic, és la confiança a donar un vot de 
confiança a que un equip de govern treballi perquè si no és això, vull dir, també el que estem 
parlant ens han arribat peticions també hi ha col·lectius que s’han mobilitzat..., ha sortit el 
tema de l’escola. Doncs parlem del tema que ha passat amb el tema del famós menjador de 
Can Serra. Vull dir, és una cosa que al final l’equip de govern ha hagut d’entomar. Vull dir, 
estem destinant casi 900 mil euros a aquestes inversions a dos obres que sí que és veritat, una 
les de les finestres de Can Serra, era una cosa que sí que s’hauria d’haver fet durant l’any 
anterior, però si el projecte l’hem acabat quan s’ha acabat i ara és en el proper any, en el 
2018, quan ho podem fer, doncs ho farem quan es pugui.
I ja dic, en el sentit que seguirem treballant amb la mateixa línia, vull dir, el que s’està 
comentant és que sí que entrarem, és veritat que ha sorprès o pot sorprendre la llista de 
projectes que hi ha, però torno a insistir i, sobretot per la gent, que ens està escoltant que 
quedi molt clar, si estan aquí posats aquests projectes i estan dotats és perquè els projectes 
estan aprovats i es poden executar en només que comenci l’any 2018. Els que no, igualment 
s’ha fet feina i torno a insistir, s’insisteix en el tema del Casal de Cultura, però diguéssim que 
la ciutat també es mereix un procés que entenc que Esquerra Republicana haurà de participar 
perquè també estava interessat, però ara el que tenim és un estudi previ, que ens planteja 
quins nous usos. Per exemple, un dels problemes que té el Casal de Cultura és que a nivell 
d’emergència, de sortides d’emergència no compleixen les normatives. 
Només el fet d’adaptar aquell equipament a un tema de seguretat ja implica que hem de 
remodelar els usos, vull dir, no hi caben tots els usos d’allà. Per tant, un estudi previ obre la 
porta que puguem discutir a què puguem veure si realment quins usos poden consolidar-se 
allà i si hi ha la possibilitat de molts altres usos per la ciutat. I que el que estem és a les portes 
de després d’un estudi previ fer el projecte definitiu i que s’aprovi amb la participació tant de 
bo, de tots els agents implicats i també dels partits polítics i que treballem perquè en el 
pressupost del 2019 puguem fer una important inversió, després d’haver fet altres, que ja 
diem, és la comissaria de policia, és la compra d’un local per allotjar regidories..., que ara, per 
exemple, és això també hem parlat del tema de l’Ajuntament. És una assignatura pendent. 
Bueno, pues estem treballant perquè hi hagi un acord de ciutat perquè entenem que en el 
proper mandant..., i això ho hem valorat tant Plataforma Ciutadana per Barberà, com Junts 
per Barberà que almenys en el proper mandat si hi ha un compromís de tots els partits polítics 
fem una inversió també important que l’Ajuntament també se’l mereix perquè al final a nivell 
de com es treballa en aquest Ajuntament també són espais que cada cop són més precaris. 
Gràcies.

Sr. Garcés: Bona nit. Hem estat valorant aquesta proposta de pressupostos que té coses 
positives i té altres que sí que m’agradaria ressaltar també.
En primer lloc, sí que clarament ens trobem en una situació econòmica molt millor de la que 
hem tingut els darrers 10 anys. 10 anys que han estat molt durs, que a pesar d’això i ja s’ha dit 
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per aquí vam poder deixar al 2015 uns comptes molt sanejats i que això ha permès poder ara 
mirar aquest futur amb tranquil·litat i poder fer molts d’aquests projectes. I tota aquesta feina 
que s’està fent doncs a nosaltres ens dóna la sensació que el que avui s’aprovi en aquests 
pressupostos no és només aprovar els pressupostos del 2018, sinó que estem donant també 
des d’aquest punt de vista una aprovació ja prèvia al pressupost del 2019, perquè aquest 
increment com hem valorat tant d’inversions com del capítol 1, no està pensant en un any, 
sinó que està pensant en més d’un any. 
I estem parlant d’un pressupost que signifiquen a prop d’una execució de 4 milions per mes, 4 
milions d’euros mensuals. Jo espero que això que diu la memòria d’alcaldia, en un dels seus 
paràgrafs que, a més a més, està ressaltat en negreta, de que «ens comprometem a mantenir 
informades periòdicament del dia a dia a totes les formacions polítiques del consistori» amb 
un pressupost tant important com aquest, realment es faci així. Hem tingut casos, aquest 
mateix mes de desembre que no s’han convocat informatives i després mirem la convocatòria 
de la Junta de Govern i veiem molts temes que es podien haver informat tranquil·lament en 
aquestes informatives. No sé si el que s’està fent és de la necessitat virtut, que benvingut sigui 
i que realment sigui veritat anem a una nova època en què la informació realment es facilita i 
es podran discutir i parlar i veure quins són els millors projectes i que aquesta proposta, per 
exemple, d’inversions que es tan ampla, doncs sigui fruit d’haver-lo comentat, parlat i 
desenvolupat d’una forma més àmplia i més estesa del que s’ha pogut fer en el projecte del 
pressupost que estem avui parlant.
De totes maneres, hi ha coses que s’han de tenir en compte, com molt bé queda explicat en el 
document d’intervenció i per això no entenc perquè el Partit Popular dóna suport en aquests 
pressupostos al no haver un compliment clar de la regla de la despesa. Estem parlant que 
aquest Ajuntament segons el que correspondria hauria de poder dedicar a despesa corrent 
27’4 milions d’euros i dedicarà 31’2 milions d’euros. Estem parlant de trencar aquesta regla 
de despesa no és de 3’8 milions d’euros, és un 14% del pressupost. Des del Partit Socialista 
hem estat molt bel·ligerants en què la regla de despesa es tenia que modificar, es tenia que 
flexibilitzar i creiem que aquest és el bon camí, que tenen que donar marge als ajuntaments 
que generen superàvit i als ajuntaments que compleixen amb les seves execucions, però una 
cosa és demanar que es flexibilitzi i una altra és anar frontalment contra la llei. 
És el mateix que estem fent en el tema de personal. El tema de personal podem dotar el que 
vulguem pensant en el 2019, pensant en el 2020, però el que sí que m’ha semblat és que 
fonamentalment s’estan incrementant els càrrecs elevats, estem parlant de que s’incrementen 
les places de tècnics A1 i A2 i pel que en alguna conversa s’ha tingut, sembla que hi haurà 
bastants promocions internes. Jo no sé si realment aquests llocs de treball seran generació 
d’oportunitat per a noves persones. 
Si mirem també, després des del punt de vista tècnic, quan es presenten uns comptes 
consolidats haurien de quadrar la suma de les empreses municipals amb el total de comptes 
consolidats. 
En el cas d’AISA el seu pressupost que s’ha aprovat parla que rebrà de l’Ajuntament 173 mil 
euros. Si mirem el pressupost de l’Ajuntament trobem dues partides, una que se li transferiran 
202 mil euros, i una altra que se transferiran 60 mil euros. Si realment li transferim a AISA 
262 mil euros perquè s’han d’aprovar uns pressupostos d’AISA amb un cashflow en negatiu 
per culpa de no posar la xifra real que s’enviarà a AISA.
I, a més a més, també, aquesta frase que ara diré recorda a altres pressupostos i les crítiques 
que s’havien rebut i jo entenc que a vegades és necessari poder aprofitar les eines que dóna, 
de forma tècnica, la elaboració de pressupostos. Bueno, una recomanació dintre de 
l’expedient que és d’incloure els documents tècnics justificatius d’estimació d’execució 
d’ingressos, això no figura, però sí que figura a l’informe, és a dir, sí que estem dient que hi 



26

haurà una venda de patrimoni, que esperem que realment es produeixi i que realment això 
sigui així, però sabem tots que fins que no es produeixi, doncs hi ha dubtes. I això tots ho 
hem viscut, bé seria bo també tenir a l’expedient tota la informació possible sobre aquest 
tipus de punts, no?
Sobre el tema dels ingressos n’hi ha dos punts, dues partides concretes que si mirem l’estat 
d’execució del 2017 ens indica que segurament en el 2018, aquestes dues partides també es 
compliran, però són dues partides que realment, i això també s’ha dit moltes vegades en 
aquest Ple, no s’haurien de considerar com partides per garantir execucions futures com són 
el cas de les plusvàlues i de l’ICIO perquè tots sabem canvia el rumb econòmic, han 
incrementat les obligacions fixes d’aquest Ajuntament, com pot ser el capítol 1 i després 
podem tenir un problema a l’hora de la seva execució. 
Sí que estem d’acord en que es tiri endavant el projecte del carrer Circumval·lació i, a més a 
més, de la forma que es tira endavant, mitjançant una aportació del 50% per part dels 
propietaris que utilitzen fonamentalment aquest espai, però després és un espai públic de tota 
la ciutat i per això entenc que l’Ajuntament també ha d’aportar una part, amb el qual en això 
estem d’acord. 
El tema que també ha tret Esquerra Republicana referent als ingressos del pàrquing de Doctor 
Moragas que s’incrementen un 135%, suposo que n’hi haurà una explicació, ja ens la direu.
Però lligat amb aquesta partida d’ingressos sí que n’hi ha una que també sobta que és que 
desapareix els ingressos d’aparcament del solar on estava abans el mercat dels dilluns. 
No sé si és que es deixarà de cobrar per aparcar en allà? o és que es té previst donar un altre 
ús en aquell espai? 
Des del punt de vista d’ingressos per subvencions sí que també veiem un increment molt 
important de les subvencions que des de la Diputació de Barcelona s’esperen rebre al llarg del 
2018. Fins i tot, dintre de l’àrea d’Alcaldia figura una partida genèrica de a prop de 95 mil 
euros, bé està molt bé que donem importància a les diferents administracions plurimunicipals 
o supramunicipals, que de les quals jo crec que si en el 2018 aprofitarem en moltes àrees, jo 
crec que durant el 2016 i 2017 és possible que alguna cosa més també s’hagués pogut treure 
en algun moment. 
Però també sobte molt els increments que segurament provindran de la Generalitat de 
Catalunya, quan és una entitat que encara no té aprovat el seu pressupost. Que es dupliqui la 
subvenció de transport adaptat, que en temes com els serveis d’assistència domiciliària hi 
hagi una previsió d’un increment del 25%, bé ens agradaria realment està segurs que això es 
produirà perquè si tot això no es produeix podem tenir després un problema important. 
Com deia, el tema de la Diputació, per exemple, en Benestar Social també es preveu un 
increment del 25%. Aquesta sí que em preocupa bastant perquè estem totalment d’acord amb 
totes subvencions que estem des del punt de vista de la pobresa energètica. Ens ha arribat que 
s’ha quedat els diners, que ja s’està dient a certes persones que vénen a demanar aquestes 
ajudes que ja no es poden donar, que l’Ajuntament ja no té diners..., que el pla 2016-2019, el 
pla quadriennal que havia fet l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja s’han acabat els diners. I 
per una altra banda, jo veig que en la partida d’ingressos es duplica de 40 a 80 mil euros. 
Suposo que és algun malentès i vostès ens ho aclariran. 
En quant a les subvencions de Diputació l’increment que se'n dóna de zero a onze mil euros, 
en salut de 32 mil a 61 mil, d’educació de 120 mil a 254 mil euros, en Cultura també de 125 
mil a 145 mil, en Esports de 13 mil a 113 mil. Veiem l’experiència amb el difícil que és de 
rebre aquestes subvencions, duplicar tot aquest volum. Si al final nosaltres fem tots els 
programes, que esperem que sí, que per això es posen a les partides de despeses, i després no 
rebrem aquestes subvencions, podem tenir un problema.
Un altre increment que es produeix en els ingressos és a recaptació per lloguers dels pisos de 
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Verge de Montserrat molt, molt, molt gran, també m’ha sobtat. També en altres lloguers de 
pisos lligats a patrimoni públic del sòl i habitatge.
Figuren uns ingressos per la concessió del bar de La Romànica, que actualment està tancat.
Ja hem parlat de la venda de patrimoni.
I, per últim, el tema d’ingressos, el tema d’acudir a préstec. Acudir a préstec quan ara s’hauria 
de reduir per després contractar 3.200.000 euros doncs tenint en compte que s’hauran de 
pagar dos comissions d’apertura..., que això també quan deia que segurament al final del 
2018 estarem igual que al 2017, no ho veig, quan aquests crèdits es contracten amb carència, 
de forma que durant el 2018 no es tornarà capital ni es pagarà interessos, amb el qual no em 
quadra que es redueixi. La teoria diu que si realment acudim a aquests préstecs al final de 
l’any els deurem sencers.
Des del punt de vista de despeses, ja s’ha parlat bastant del capítol 1, d’aquest increment que 
representarà un 37% de les despeses corrents. S’està produint un increment de 250 mil euros, 
que és un increment del 7’30%, però és més perquè realment n’hi ha hagut una partida que 
s’ha tret del capítol 1, que és l’assignació als grups municipal i s’ha passat al capítol 4, amb el 
qual realment, el que és personal, personal, s’ha incrementat en 1.075.000 euros, estem 
parlant de més d’un 8’3%, fonamentalment en Contractació i Serveis Jurídics, Serveis 
Territorials, Benestar Social, Cultura, Gabinet d’Alcaldia, que se'ns ha aclarit que és un 
increment d’un tècnic de ràdio, aquest 15% que s’incrementa el Departament d’Alcaldia. 
Totes aquestes contractacions esperem que es puguin dur a terme, que això serà bo per 
l’execució d’aquest pressupost.
També veiem que s’ha incrementat molt en la part de manteniment i reparació d’edificis, 
partides que s’estan duplicant. 
Noves partides, consultoria de serveis econòmics per 25 mil euros, m’agradaria saber per 
quin programa es vol contractar uns serveis de consultoria externa?
Hem parlat de molta inversió, però la partida que ha de fer servir el departament de 
contractació de publicació en diaris oficials de tots els processos administratius no 
s’incrementa, amb el qual això pot ser un problema. 
També s’incrementa amb un 40% les llicències informàtiques, o sigui ens agradaria saber 
quins programes es compren, si s’amplien els números de llicències si dintre d’aquestes 
llicències informàtiques es posarà ja d’una vegada la carpeta del ciutadà i la carpeta del 
regidor que puguem disposar dels expedients del Ple dins d’aquesta plataforma... 
Faré un repàs de moltes més partides, però aniré una mica a la part resum perquè molts 
d’aquests temes ja s'han anat podent dir sobre la marxa. 
Per exemple, s’incrementa en un 20% també el traspàs, l’aportació a la Fundació Barberà 
Promoció en la partida d’estructura, això és el mateix que incrementar el capítol 1 de 
l’Ajuntament, això vol dir que s’incrementarà un 20% la plantilla de la Fundació. Ens 
agradaria saber de quina forma.
Desapareix la partida que hi havia de 15 mil euros que es feia per al Punt Avui, ens agradaria 
saber si és que es canviarà la forma de publicar la informació, que en lloc de fer-lo en el Punt 
Avui es farà en un altre lloc, però a més es treu aquesta partida, deixant-la a zero.
Es duplica la partida d’Alcaldia, d’aportacions a altres entitats supramunicipals. Actualment 
crec que teníem amb l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya, participarem en alguna altra associació? S’incrementen les quotes? Quin és el 
motiu perquè aquesta partida sigui el doble?
Un altre tema que tampoc entenem, tenint en compte que s’incrementen els ingressos en 
gairebé totes les partides és que disminueixi la partida de cooperació exterior, de 75 mil 
passem a 70 mil euros. Aquest Ajuntament havia arribat a tenir un 1% del pressupost 
municipal destinat en aquesta partida de cooperació, ara no arribarem al 0’6, doncs ens 
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agradaria que això no s’hagués produït, que aquesta partida també s’hagués mantingut a 
nivells més alts. 
Des del punt d’inversions en moltes estem d’acord, però hi ha algunes que encara que hi 
estem d’acord no entenem el canvi de criteri. 
Quan estem parlant de l’adquisició de l’habitatge, l’any passat el PSC, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, que està representat en aquest Ple vam fer una al·legació al 
pressupost proposant un increment de la partida d’adquisició d’habitatges, que va ser 
denegada amb el següent argument: "És una eina perversa perquè al final és com una mena de 
rescat municipal a entitats financeres". 
Això és el que es va dir per no acceptar la nostra al·legació. Estem sorpresos, en aquest cas 
gratament sorpresos, de que sí que al final allò que nosaltres vam proposar en el seu moment 
es plasmi en un pressupost.
Quan parlem d’inversions, també he mirat el pla plurianual d’inversions, aquest pla 
plurianual d’inversions s’acaba en el 2019, és a dir, aquest Ajuntament farà 10 milions 
d’euros en el 2018, 5 milions d’euros en el 2019 i no hi ha previsió de fer cap inversió en el 
2020 ni el 2021. Jo entec que són coses que s’han de fer amb més temps, que s’han de fer 
inversions de forma permanent i si tenim ja pensat de que potser es vol fer la reforma de 
l’Ajuntament o el nou Ajuntament, doncs es podria començar a treballar per tenir uns plans 
d'inversions a més llarg termini.
A més a més si..., no fa gaire, fa tres plens, van aprovar un pla quadriennal o quinquenal, un 
pla pressupostari. No es sembla res el pressupost que es presenta avui en aquest Ple del 2018 
amb els plans pressupostaris que es van aprovar en aquest Ple fa tres mesos.
En el col·lector de Can Gorgs tenim un dubte, que si l’import que es dota en aquest any és a 
incrementar-lo de l’any passat o és una substitució?
I després tres temes també importants que en aquest ple s’ha debatut molt i que sembla quan 
s’està en l’oposició és fàcil dir-ho però quan s’està al govern és difícil, com el tema de les 
modificacions de crèdit. Doncs les partides transversals de publicitat i propaganda 
s’incrementen en un 20%. Els serveis realitzats per altres empreses, això que estem parlant 
que volem remunicipalitzar i tot això, doncs els serveis que es subcontractaran a altres 
empreses pugen un 20%.
I les partides de despeses varies, també s’incrementa en un 14%, és a dir, que quan s’acaben 
les èpoques de les «vacas flacas», doncs en aquest cas, doncs, tornen a sortir aquestes partides 
que no ens agradaria que figuressin d’aquesta forma, sinó que es posin molt més clares i 
millor distribuïdes. 
I això és una pregunta: per què no se’ns ha informat en cap moment si hi ha hagut alguna 
modificació, algun canvi en el redactat de les bases d’execució del pressupost?
Tenint en compte tot això i que hi ha coses que realment que veiem que són positives, però hi 
ha molts dubtes tant en la seva execució, com en la part sobretot dels ingressos, encara que 
ens agradaria que es produeixin perquè en molts dels programes socials que s’estan 
presentant estem d’acord, votarem en contra. Gràcies.

Sr. Ferreté: Bona nit. Si em permeteu aniré punt per punt.
Ho sento, no podré contestar tot, però intentaré donar resposta a tots.
Pel que fa als comentaris de Recuperem Barberà respecte a baixar la tendència a amortitzar 
préstecs, òbviament sí, ja no en tenim, podem considerar que no. De totes formes t’agraïm 
molt la teva abstenció, el teu vot, sé que ho rumiaràs i quan puguis col·laboraràs amb 
nosaltres per desenvolupar tota la teva tasca dintre d’aquest Ple.
Pel que fa als companys del Partit Popular agrair-los molt la seva dedicació per a la ciutat. 
Sabeu que són pressupostos que van en benefici de la ciutat, us agraeixo que malgrat el vostre 
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tarannà ens doneu suport, molt de bon cor. Tens raó en un tema les rampes no he fet prou 
èmfasis, perdona, les rampes de la Renfe, es faran i es faran aquest any. Quan comences a 
llegir tot un llistat de projectes en curs, potser perds en els detalls aquests de com emfatitzar.
La ronda Santa Maria que és un projecte importantíssim que està dotat amb mil euros, 
òbviament es dota a mil euros per mantenir-lo, per saber que està allà, si es pot executar 
s’executarà. Com ja podeu observar hi ha moltes obres a fer, si les fem totes de cop 
col·lapsarem Barberà, per tant, s’ha de fer una logística, veure que es pot començar primer en 
funció de disponibilitat de projecte, de disponibilitat també de quina és la zona que afectarà i 
de la disponibilitat econòmica. Òbviament si es pot fer en el 2018, es farà la Ronda Santa 
Maria.
Volem alleugerir i fer que els temps dels tràmits administratius siguin curts és per això que 
dotem en el capítol 1, i òbviament el parc d’habitatges com ja ho he mencionat abans, malgrat 
que sigui una eina del dimoni, que és el que he pogut entendre, ens veiem mig forçats a fer-ho 
perquè tenim una venta de patrimoni municipal per valor d’1.500.000 i d’aquest milió i mig, 
un milió s’ha de dedicar en tema d’habitatge social. Gràcies novament.
Per Esquerra Republicana, Pere, i company Roger, moltes gràcies pel vostre vot negatiu. 
Entenc que no estar en el govern us dolgui, però pensem en vosaltres. Comprenc 
perfectament els vostres dubtes, sapigueu que tota la informació que necessiteu us continuarà 
sent donada. El tema de Casal Cultura sí que hem destinat una partida, hem de fer el projecte, 
quan haguem de fer la reforma del Casal de Cultura sàpigues que s’ha de tancar allò i s’ha de 
tancar no per uns quatre dies ni un mes, s’haurà de tancar per, segurament, tot un exercici, 
fins que no estigui remodelat, per tant, no podem dotar-ho, hem de fer el projecte, quan 
tinguem el projecte, llavors planificarem quan es fa la remodelació i espero que també 
vulgueu col·laborar i aportar les vostres idees.
I pel que fa al senyor Garcés, també agrair-li o agrair-vos al PSC el vostre vot negatiu, sempre 
ens animeu a seguir encoratjar-nos i tirar endavant. No et puc contestar a tot. Però sí que 
voldria excusar-me, tens raó, són pressupostos que hauria d’haver donat junt amb AISA i junt 
amb el que és SABEMSA, perdoneu, no ho he fet, se m’ha passat, però està a l’expedient i 
està en la documentació del Ple. 
Tens raó, els ingressos d’ICIO i plusvàlues jo també considero que no s’haurien de tenir en 
compte a l’hora de fer el pressupost, però si tens ja inputs de que l’any que ve es seguiran fent 
obres i més o menys tens una idea lleugera del valor d’aquestes obres..., pots estimar. I hem 
fet una estimació molt conservadora, ja ho he dit, hem posat el mateix valor del que portem 
ara amb l’executat. I amb el tema de plusvàlues és només qüestió d’agafar l’històric. És cert, 
és possible que no es vengui ni un sol terreny en el 2018, però el que és l’històric ens diu que 
es continuarà fent i l’estimació ve a ser força correcta.
M’has  preguntat també pel pàrquing de Doctor Moragas la pujada aquesta..., sí que vull fer 
menció. En el 2017, en l’any present veuràs que els ingressos per aquest pàrquing 
ascendeixen a vora 250.000 euros, això es degut a què hem racionalitzat o regularitzat una 
situació que hi havia fins ara corresponent als anys 2013 i 2014, estaven en partides no 
pressupostàries i les hem reincorporat, regularitzant-les són ingressos que hem tingut com 
t’he dit del 2013 al 2014 i a l’hora de fer l’estimació d’ingressos pel 2018 potser sí que se’ns 
ha anat una mica la mà, enlloc de fer 100 mil euros, hem tirat a 200 mil. Disculpa, ho 
intentarem corregir.
Que més? Hi ha moltes obres, ja ho he comentat. Hi ha molt manteniment d’edificis, hi ha 
moltes instal·lacions esportives que s’han de legalitzar la seva situació, adaptar a les normes 
actuals, facilitar els accessos a discapacitats..., sí hi ha una gran pujada en aquestes despeses.
La raó de l’habitatge, si us heu sentit ofesos, us demano disculpes. Ara un any més tard potser 
us venim a donar la raó, necessitem habitatge. L’oportunitat de comprar habitatge la tenim 
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ara, és un milió, destinarem 900 mil euros a la compra i 100 mil a l’arranjament i esperem 
que amb aquests habitatges puguem donar solució al tema social, no només d’emergència, 
sinó també per joventut, gent gran i qualsevol persona que necessiti un habitatge digne.
Tens raó les inversions les hauríem d’haver pensat més en plurianualitat i tens raó també al 
dir que votar a favor d’aquests pressupostos també condiciona a votar a favor dels 
pressupostos del 2019. Tenim un munt d’inversió a fer, espero i desitjo fer-la tota, fins i tot, 
les partides aquelles que comentava el Jaime i algú altre de vosaltres que estan a mil euros, 
esperem solucionar-ho. 
I res més, si necessiteu alguna informació més, ja saps que teniu la meva porta oberta i per al 
que vulgueu. Gràcies.

Sr. Pubill: Una mica per al·lusions, eh? De les coses que s’han dit durant les diferents 
intervencions, evidentment, no ens oblidem de les coses de quan hem estat al govern i per 
això com que no ens oblidem, valorem doncs negativament que no es comprometeixin 
aquests 800 mil euros en els quals ens havíem compromès com a equip de govern per la 
dotació del Casal de Cultura, però sense voler seguir parlant del Casal de Cultura perquè 
sembla que al final només es parli d’això, que Esquerra només parli del Casal de Cultura. 
Nosaltres hem valorat el conjunt dels pressupostos municipals. Hi ha temes que són positius i 
hi ha d’altres que no els veiem tan positius. Al final quan hem fet la valoració final, hem 
entès que el vot d’Esquerra no podia ser positiu i, per tant, hem votat en contra.
El que no hem fet ni farem és criticar la feina feta, com potser s’ha entès. 
El que diem és que no creiem que sigui del tot realista amb els números a la mà, perquè hem 
dit que..., coneixem la realitat que hi ha a l’Ajuntament, sabem que és molt difícil i que tot té 
un temps i té uns terminis per poder-ho fer. Per tant, quan estem dient que les inversions hi ha 
un augment del 180%, el que estem dient és que no creiem que es portin a terme, però no 
perquè no hi hagi voluntat de fer-ho, sinó per la pròpia complicació que això té.
De l'última intervenció del Manel, home, està molt bé que agraeixi la dedicació al Partit 
Popular a la ciutat perquè li han votat avui als pressupostos a favor. A nosaltres no cal que 
ens agraeixin res perquè seguim treballant per la ciutat i ens dedicarem igual que hem fet 
sempre, per tant, el fet d’argumentar avui el nostre vot o no, entenem que no té res a veure.
També, ens agraïa, no sé com ho has fet Manel, nosaltres també donem gràcies per la feina 
feta, gràcies per les respostes i també sobretot per les no respostes. 
Ànims, encara podem millorar i no ens costa no estar al govern, com has dit, segurament us 
costarà més a vosaltres en el dia a dia que no hi siguem, però bé, nosaltres entenem que hem 
de continuar fent la feina que ens toca. Ara, en aquest cas, des de l’oposició, ser coherents 
amb el que sempre hem dit i ho intentem. 
I per acabar, deies si voldríem participar en el Casal de Cultura, com no hem de participar, si 
és una proposta que va sortir d’Esquerra Republicana? Per tant, evidentment que hi 
participarem i esperem que tothom hi participi amb la mateixa intensitat. Gràcies.

Sr. Clarà: Bona nit, de nou. Jo, bàsicament també per al·lusions i per respondre algunes 
coses, perquè crec que s’han d’aclarir. A mi, primer m’agradaria fer una reflexió política, que 
el Partit Socialista, teòricament socialista, teòricament d’esquerres començava fent referència 
al topall de despesa política neoliberal del Partit Popular, entenc que aquí hi ha una 
contradicció. 
La mateixa contradicció que quan vostès van votar a favor de la reforma de l'article 135 que 
prioritza el pagament de la despesa per sobre de la despesa social. Us ho dic perquè crec que 
són coses que val la pena dir perquè en campanya es diuen unes coses, però després i avui 
queda demostrat es fan coses diferents.
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Referent al tema de la pobresa energètica en primer lloc dir que sí que efectivament la 
informació que teníem de l’àrea econòmica és que s’exhauria o que estava exhaurit aquest 
fons que aprovava l’àrea Metropolitana, però tenim informació que hi haurà una dotació 
extraordinària, com ha passat amb d’altres anys.
Referent també al tema de la pobresa energètica, que això és un tema que és important 
destacar, no és que no tinguem diners per pagar, perquè de fet si veieu en aquest pressupost ja 
ens estem dotant d’una partida municipal per si hem de fer front a alguna despesa. El que hi 
hagi una voluntat política de no pagar a cap subministradora perquè al final entenem que els 
diners públics han de ser per fer polítiques públiques, no per estar pagant factures a Endesa. 
Potser, nosaltres que no tenim ningú a cap consell d’administració de les grans energètiques i 
no tothom pot dir el mateix a nivell polític, doncs per això no volem dedicar els diners de tots 
i totes a pagar factures ni d’Endesa ni de Gas Natural. Per tant, el que ara estem fent i això va 
acompanyat de la pròxima aprovació d’un protocol, és aplicar una llei, la Llei 24/2015, la llei 
que té el suport de la PAH i de l’Aliança contra la pobresa energètica, que el que garanteix és 
que no hi haurà el tall. Per tant, l’Ajuntament garantirà que ningú,  a ningú en aquesta ciutat 
se li talli els subministraments, a ningú. Si alguna subministradora de llum o de gas talla el 
subministrament en algun ciutadà de Barberà del Vallès iniciarem una sanció administrativa. 
I en casos molt excepcionals podem acabar pagant alguna factura.
Després sobre el tema de l’habitatge perquè honestament em sembla una ofensa a la ciutat de 
Barberà del Vallès que es tregui ara el tema d’habitatge. Sobre les contradiccions jo he 
començat dient que fèiem una inversió d’1 milió d’euros i que havíem parlat amb l’IMPSOL i 
amb l’Agència d’Habitatge, que són dos administracions públiques, i serà a través d’ells i 
amb criteris ètics si fem adquisició d’habitatge, responent una mica del que es comentava del 
rescat bancari. Potser és més que rescat bancari, cedir terreny o sòl municipal en una entitat 
financera que després acaba en mans de la SAREB com va passar a Ronda Santa Maria, 213. 
I dir que és una mica ofensiu el tema de com s’ha vingut a insinuar la proposta l’agafem del 
Partit dels Socialistes perquè nosaltres entrem aquí al 2015 i ens trobem que les polítiques 
d’habitatge que s’han fet en aquest Ajuntament han sigut zero i això ha sigut així, han sigut 
zero. Tenim i és la realitat i és perfectament contrastable, tenim els habitatges de Verge de 
Montserrat que a més van arribar a aquest Ajuntament fruit d’una herència o això tenim entès 
i més dos habitatges que es van treure dels edificis de la Capella. Això és el que hi havia, no 
hi havia més. Tots els habitatges que s’han aconseguit per Barberà del Vallès per fer 
polítiques públiques d’habitatge han vingut d’aquest govern i Junts per Barberà està donant 
suport des del minut u en aquestes polítiques. El que vam dir en els anteriors pressupostos és 
que ja estàvem aprovant una borsa per les polítiques d’habitatge, estàvem aprovant una 
partida de 120 mil euros per recuperar els habitatges que estaven buits a l’IMPSOL i el que 
vam dir és que era la primera passa per continuar fent polítiques d’habitatge. 
Que quedi clar, vam rescatar els set habitatges de l’Impsol, aquella partida es va aprovar 
durant l’any 2017. Vam dir que continuaríem, ens van donar d’una borsa de lloguer que ens 
permeti llogar de petits propietaris, que també està reflectida en el pressupost per poder-los 
destinar a polítiques socials i en aquest any que tenim la possibilitat de fer aquesta inversió 
sempre amb criteris ètics i sempre de la mà de les institucions públiques posem aquest milió 
d’euros. 
Per tant, res de que vam nosaltres rebutjar aquesta proposta al Partit Socialista, la posem ara. 
Que quedi ben clar i que es posi en context una mica aquest tema perquè és un tema que s’ha 
treballat molt, perquè és un tema que s’està denunciant des de fa molt de temps que Barberà 
del Vallès té un problema per l’accés a l’habitatge i molt més ara amb l’apujament dels 
lloguers, que això és una realitat que coneixem tots, per tant, aquesta és la realitat. 
A mi honestament i amb tot respecte al final em sona a tota una bateria d’al·legacions 
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tècniques per votar en contra d’un pressupost que proposa millores socials claríssimes, que 
proposa una millora o una inversió d’un milió d’euros en habitatge, que destina 1.108.000 
euros a ajuts directes, que millora les beques menjador i tot un llarg etcètera de propostes 
socials. 
Per tant, això és el que nosaltres estem presentant amb aquest pressupost i això és el que 
vostès estan votant en contra.

Sr. Garcés: Posaré les coses sense tant ímpetu, però... a veure, jo el que he llegit és, paraules 
textuals que figuren a l’acta d'aquest Ple de desembre de l’any passat, i les torno a repetir: «és 
una eina perversa perquè al final és com un rescat municipal a les entitats financeres». Això 
ho va dir el senyor Clarà en aquest Ple. No m’ho he inventat jo i figura a l’acta. 
I això es va dir precisament perquè nosaltres vam proposar un increment d’aquesta partida. 
I el món no ha començat en el 2015, abans de 2015 existia món i s’havien fet moltes coses. I 
aquestes afirmacions contundents per molt que es diguin no arribaran a ser veritat.
Des d’aquest punt de vista, i ja aprofito, el que jo he dit de la regla de la despesa, el Partit dels 
Socialistes és el primer que està lluitant, que ha presentat propostes al Congrés dels Diputats, 
que, a més a més, han estat aprovades, que a través de la Federació de Municipis i Províncies 
de España s’està lluitant perquè aquesta regla de despesa no s’apliqui.
Jo l´únic que dic és que m’estranya que el Partit Popular aprovi uns pressupostos tenint en 
compte que no s’està complint una norma que ha posat ell. És l’únic que dic, estic totalment 
en contra de que aquesta regla s’apliqui, totalment en contra.
I respecte també a les inversions sí que voldria demanar, lògicament, per poder fer un 
seguiment de que això s’està complint, una temporalització prevista de l’execució d’aquestes 
inversions. Gràcies.

Sr. Fernández: Sólo por alusiones porque ha salido mi grupo en varias ocasiones y entonces 
tengo al final que aclarar alguna cosa.
Nosotros no estamos, no estamos a favor de la regla..., de que se incumpla la regla de gasto, y 
por lo tanto no estamos abogando porque se incumpla. Lo que pasa que en este presupuesto, 
como ha dicho el señor Garcés antes, y yo mismo,  estamos ante un presupuesto bastante 
abierto, está pensado en casi dos años y no en uno. En el que además parece que hay, si se 
incumple y hay un incumplimiento, hay mecanismos para evitar ese incumplimiento que es 
reteniendo créditos o bueno..., esto los técnicos lo saben. 
Primero no es un incumplimiento reiterado, creo que por nuestra parte no es que sea 
consciente que haya aquí un incumplimiento y después tenemos determinados aspectos como 
el hecho de que tenemos una plantilla municipal en la que hay muchas vacantes libres y si no 
estamos mal informados, bueno en este cuadro de plantilla municipal para el 2018 ponen una 
plantilla libre, es decir, que no va a estar ocupada en 79 puestos de trabajo, con lo cual si eso 
está presupuestado y no se paga pues esto da un margen importante. 
Y supongo que de todos estos proyectos porque aquí se ha hablado, habrá proyectos que están 
presupuestados, que no se van a ejecutar y, por lo tanto, no se va incumplir posiblemente esa 
regla de gastos. En cualquier caso, nuestro grupo siempre va estar a favor de que se cumplan 
todas las directrices que por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública pues se dicte 
¿no?. Nada más. Gracias.

Sr. Garcés: Més que res per l’últim comentari. Afortunadament he pogut consultar 
l’expedient, no sé si vostè ha pogut mirar al detall el capítol 1 i posa clarament quins llocs de 
treball estan dotats en el pressupost i les vacants no estan dotades.
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(Amb posterioritat a la votació del dictamen l’alcaldessa realitza la intervenció següent)

Sra. Fuster: Bé i després del debat de pressupostos, agrair en general totes les intervencions. 
Agrair especialment doncs, clar que sí, perquè s’ha de reconèixer aquest gest de vot de 
confiança que mostra el Partit Popular que, bueno, entenc que és una aposta clara per la 
continuïtat del benestar i el progrés, d’alguna manera de la nostra ciutat i dels seus ciutadans.
Jo no entraré ara en detalls, però sí que.. per exemple, el tema del Casal és una qüestió de..., 
no és que vingui la idea d’Esquerra Republicana, sinó que vingui la idea d’on vingui, sí, Pere, 
sí, vostès ho van proposar, però vingui la idea d’on vingui el que és important és que la ciutat 
si té aquesta necessitat es pugui complir, no pateixi que no li traurem el protagonisme.
Respecte a temes com el del col·lector, dir que en aquesta ciutat porten 18 anys els veïns 
esperant el tema del col·lector i em sorprèn que des del Partit Popular es pregunti només per 
la partida o temes d’habitatge com molt bé ha explicat el senyor Clarà i molts altres..., 
manteniments d’instal·lacions que no s´han fet, etc. però no entrarem en detall, la votació està 
feta, els pressupostos provisionals estan aprovats. 
Gràcies de nou pel debat i nosaltres a la nostra feina com a equip de govern, que és el que 
toca a fer i tothom qui vulgui sumar-s’hi serà benvingut per al benestar de la ciutat i dels seus 
ciutadans. Moltíssimes gràcies.

_____________________

3 DONAR COMPTE AL PLE 

3.1 EXP.: 2017N0170011. DONAR COMPTE AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

4. MOCIONS D'URGÈNCIA.

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

_____________________

4.1 EXP.: SSEE2017/006. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS 
PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2018.

ANTECEDENTS DE FET

Per acord plenari, de data 25 d'octubre de 2017, es van adoptar els acords d’aprovació 
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals que han de regir a primer de gener 
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de 2018.

L’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’ha 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 d'octubre de 2017.

En el termini d’exposició pública, s’han formulat les reclamacions següents pels interessats 
que es detallen a continuació:

· Flojim, S.L. que proposa revisar els càlculs aplicats al rebut de l'Impost sobre Bens 
Immobles de  l'exercici 2017 i la no aplicació del mateix criteri per a l'exercici 2018.

· Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

- La reclamació 1a proposa dins de l'article 5.2 de l'IBI, incrementar la renda anual per cada 
membre de la família nombrosa dels beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable de 8.000,00€ a 9.000,00€, i eliminar dins dels requisits per poder optar a les 
bonificacions, el límit del valor cadastral i que no hi hagi topall cadastral.
- La reclamació 2a proposa afegir una subvenció del 50% de l'IBI per aquells locals 
comercials de nova obertura, en el primer any d'activitat.
- La reclamació 3a proposa  rebaixar un 50% la tarifa de les llicències d'activitats incloses a 
l'epígraf 2, i agrupar-ho en una sola al preu de la menor, és a dir, a 3.802,88€.

· Grup Municipal Recuperem Barberà

- La reclamació 1a proposa establir un sistema de tarificació social per a les taxes i preus 
públics basats en la renda familiar disponible.
- La reclamació 2a proposa establir un sistema de mínims exempts segons la renda familiar 
per als impostos, taxes i preus públics, mitjançant bonificacions o programes de subvenció.
- La reclamació 3a proposa en quant a l'ordenança fiscal 1.1 Impost sobre béns immobles un 
mínim exempt mitjançant un programa de subvencions.
- La reclamació 4a proposa, de l'ordenança fiscal 1.2 Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica:

a) en quant a l'IVTM establir un programa de subvencions mitjançant el qual es pugui 
minorar un 10% de la quota als vehicles d'ús professional del qual siguin titulars 
cooperatives, als autònoms i formes empresarials que tributen com persones físiques 
els ingressos nets dels quals siguin inferiors a 20.000 €, segons declaracions fiscals 
constatades.

- La reclamació 5a proposa establir un mínim exempt i nou sistema de tarifes a la Taxa de 
recollida, transport i tractament de residus, de l'ordenança fiscal 2.4 taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals, així com un nou sistema de bonificació per ús de la 
deixalleria, i una nova bonificació per a comerços que col·laborin amb programes municipals 
i/o associatius que evitin el malbaratament d'aliments aptes per al consum.
- La reclamació 6a proposa establir un mínim exempt i modificar el tram de tarifa de consum 
d'aigua a la Taxa de sanejament, de l'ordenança fiscal 2.9 Taxa de clavegueram, així com una 
nova bonificació.
- La reclamació 7a proposa establir un sistema de tarificació social, a la taxa per la prestació 
de serveis a les instal·lacions esportives municipals.
- La reclamació 8a proposa que els informes sobre aplicació de diferents beneficis fiscals 
siguin traslladats al Ple.
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- La reclamació 9a proposa la substitució de l'expressió discapacitat i la incorporació d'un 
annex d'aclariment terminològic.

· Iñaki Ibargoyen Vergara proposa afegir un nou article del IVTNU, amb el següent 
redactat: 

" Qualsevol persona interessada que hagi de pagar una autoliquidació o liquidació d'aquest 
impost i consideri que no s'ha produït un increment de valor dels terrenys pot presentar una 
instància, acompanyada de la documentació que acrediti que no s'ha produït aquest increment, 
ja sigui una taxació, una escriptura notarial o un altre document que consideri adient. 
L'Ajuntament no resoldrà les instàncies que es presentin fins que la Llei d'Hisendes Locals 
sigui modificada. Així mateix, també es suspendran els procediments d'inspecció en curs 
sobre transmissions d'immobles quan el contribuent al·legui i adjunti la documentació que 
acrediti aquesta manca d'increment del valor dels terrenys."

· Saligari 98, S.L.

-  La reclamació prèvia proposa que en el cas que siguin aprovades les ordenances fiscals, 
siguin impugnades pels membres de la corporació local, per velar que les normes aprovades 
siguin conforme a l'ordenament jurídic. 
- La reclamació 1a proposa la no aprovació de les ordenances fiscals per l'omissió de 
l'exposició de l'acord provisional de la forma indicada així com la manca de publicació en un 
diari de major difusió de la província. 
-  La reclamació 2a proposa la no aprovació de l'article 7 de l'ordenança fiscal 1.1. de l'Impost 
sobre bens Immobles per un tracte discriminatori d'uns usos respecte a altres, i sent un criteri 
arbitrari.
-  La reclamació 3a sol·licita un aclariment de perquè s'ha exonerat finques d'ús 
d'emmagatzematge i aparcament i ús comercial, respecte a altres usos.
- La reclamació 4a proposa que s'apreciï si l'umbral del valor de cadascun dels usos, és ajustat 
a dret, i la justificació que no es superi el límit màxim legal del 10% dels immobles gravats 
segons el tipus d'ús.
- La reclamació 5a sol·licita coneixement de la diferència entre el valor dels umbrals i els 
tipus impositius proposats a l'estudi econòmic en relació al valor dels umbrals i els tipus 
impositius aprovats per l'exercici 2017.

De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’adopten els acords definitius següents a proposta del tinent d’alcaldia de Serveis 
generals municipals i Serveis públics municipals.

ACORDS:

PRIMER: Estimar parcialment les reclamacions següents presentades pel:

· Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

- La reclamació 1a de modificar l'article 5 de l'IBI en el punt 5.2. (5.3. de l'aprovació 
definitiva) establint una renda inferior a 9.000,00€ per cada membre de la família nombrosa, 
per d'aquesta manera, poder donar suport a un major nombre de famílies nombroses  que es 
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troben en una situació d'escassa capacitat econòmica i en les quals concorren circumstàncies 
que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social, mitjançant la 
compensació parcial de la càrrega tributària.

- La reclamació 3a de rebaixar un 50% la tarifa de les llicències d'activitats incloses a l'epígraf 
2, en el cas dels apartats:

c) Bars musicals: 3.802,88€
d) Bars amb o sense servei de menjars i similars amb begudes alcohòliques: 3.802,88€

SEGON: Desestimar les al·legacions següents presentades per:

· Flojim, S.L

No s'accepta l'al·legació presentada, donat  que la sol·licitud fa referència a les ordenances 
per l'exercici 2017, que no són objecte d'aquest expedient.

· Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

- No s'accepta parcialment la reclamació 1a d'eliminar el requisit a l'article 5.2. de tenir 
l'habitatge habitual un valor cadastral inferior a 90.000,00€, sense que hi hagi topall 
cadastral, atès que la intenció és afavorir famílies que es trobin en una situació d'escassa 
capacitat econòmica, i per tant, tinguin habitatges amb un valor cadastral modest.
- No s'accepta la reclamació 2a, ja que el cas de les subvencions no són objecte del present 
expedient.
- No s'accepta la reclamació 3a de rebaixar un 50% la tarifa de les llicències d'activitats 
incloses a l'epígraf 2 en el casos dels apartats següents, per no afavorir aquelles activitats 
que comportin un oci nocturn.

a) Sales de festes i discoteques, en recinte obert o tancat: 8.881,43€
b) Bars de cambreres, barres americanes, topless i similars: 7.605,76€

· Grup Municipal Recuperem Barberà

     - No s'accepta la reclamació 1a i 2a, donat que caldria informe tècnic-econòmic per fer 
totes les modificacions de taxes i preus públics i en el cas de subvencions no són objecte 
del present expedient. No obstant, s'estudiaran mesures de factors de progressivitat fiscal 
pel futur. 
- No s'accepta la reclamació 3a, tot i i que s'està treballant en publicitar un document que 
reculli totes les bonificacions i subvencions que dóna l'Ajuntament, el contingut del mateix 
no és objecte de l'Ordenança.
- No s'accepta la reclamació 4a, apartat a), ja que el programa de subvencions no és objecte 
de l'Ordenança.
- No s'accepta la reclamació 5a, 6a i 7a, atès que aquestes ordenances no van ser objecte de 
cap modificació.
- No s'accepta la reclamació 8a per no ser objecte d'aplicació en el Text de les ordenances 
malgrat que l'equip de govern es compromet a aportar els informes d'aplicació de beneficis 
fiscal al Ple corresponent a setembre.
- No s'accepta la reclamació 9a, de substitució de termes, així com la introducció d'un 
annex d'aclariment terminològic, donat que els termes utilitzats a les ordenances són la 
nomenclatura emprada a legislació vigent. 
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· Iñaki Ibargoyen Vergara

- No s'accepta la reclamació perquè l'Ordenança Fiscal 1.5. de l'Impost sobre l'increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana no és objecte de cap modificació. 

· Saligari 98, S.L.

- No s'accepta la reclamació prèvia donat que aquest acord és d'aprovació de la 
modificació de les ordenances fiscals, i no d'impugnació, i l'aprovació de les mateixes s'ha 
fet d'acord al procediment establert a la llei.
- No s'accepta la reclamació 1a per haver-se complert el procediment d'elaboració, 
publicació i publicitat recollits a l'article 17.1, 17.2. i 17.3 del TRHRL, i per tant les tres 
modalitats de l'anunci (al tauler d'anuncis de l'entitat, al butlletí oficial de la Província i a 
un diari de major difusió de la província, el Punt Avui.)
- No s'accepta la reclamació 2a perquè els tipus diferenciats aplicats als diferents usos 
estan dins dels límits establerts a l'article 72 del TRLRHL, tenint els ajuntaments 
l'arbitrarietat de decisió dels tipus, així com dels llindars del valor cadastral, sent 
l'ordenança fiscal la que assenyali els llindars per tots o cadascun dels usos, tal i com recull 
el text refós esmentat.
- No s'accepta la reclamació 3a perquè l'increment dels llindars cadastrals per l'exercici 
2018 es produeix com a objectiu de no gravar excessivament les famílies que disposen 
d'aquesta tipologia de béns en els que no s'ha fet la divisió horitzontal de la propietat. 
- No s'accepta la reclamació 4a donat que sí se n'ha fet l'estudi i valoració, tal com consta a 
l'informe, però no s'han inclòs els noms o NIFs dels subjectes passius per aplicació de la 
Llei de Protecció de dades de caràcter personal. Tanmateix, en el cas de l'ús de magatzem 
o estacionament, el tipus diferenciat afecta únicament a un 1,39% dels bens immobles 
urbans de major valor cadastral del municipi, mentre que en el cas de l'ús comercial afecta 
a un 4,81%, i per tant, queden dins el marge del 10% que estableix la llei.
-  No s'accepta la reclamació 5a donat que la sol·licitud es fa per a les ordenances per 
l'exercici 2017, que no són objecte d'aquest expedient.

TERCER:  Derogar per a l'exercici 2018 i següents:

- ANNEX 10: Preu públic per la prestació del servei de podologia als casals de Gent 
Gran.

QUART:  Renumerar els annexos dels preus públics de les Ordenances Fiscals com a 
conseqüència del punt primer.

CINQUÈ:  Aprovar definitivament, per al l'any 2018 i següents, les modificacions de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, amb adaptació del seu contingut, al 
resultat, estimatori o no, de les reclamacions formulades.

1. Impostos

Ordenança Fiscal 1.1.  Impost sobre béns immobles (IBI).
Ordenança Fiscal 1.2.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
Ordenança Fiscal 1.3   Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
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Ordenança Fiscal 1.4.  Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO).

2. Taxes

Ordenança Fiscal 2.1.  Taxa per l'expedició de documents administratius
Ordenança Fiscal 2.2. Taxa per l' atorgament de llicències urbanístiques o per la 
comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
Ordenança Fiscal 2.3. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de 
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques.
Ordenança Fiscal 2.5. Taxa per serveis de cementiri municipal.
Ordenança Fiscal 2.6. Taxa per la qual es regula el dret sobre concessió de plaques, 
distintius, patents  i d'altres anàlogues.
Ordenança Fiscal 2.10 Taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública.
Ordenança Fiscal 2.12. Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena.
Ordenança Fiscal 2.15. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

3. Preus públics

Ordenança Fiscal  3.1   Ordenança reguladora dels preus públics.
Annex 5: Preu públic per la plantació d'arbrat
Annex 9: Preu públic per l'assistència al servei de vacances de la gent gran.
Annex 11: Preu públic per la prestació del servei de visites culturals

Ordenança Fiscal 3.3. Preu públic per la prestació de serveis d'atenció domiciliària
Ordenança Fiscal 3.4. Preu públic per la prestació del servei de teleassistència

SISÈ: Acordar la imposició del Preu públic de nova creació per a la prestació del servei 
d'actes culturals dirigits a la gent gran i del Preu públic de nova creació per a la prestació del 
servei de Tallers per a la gent gran.

SETÈ: Aprovar, definitivament, els nous preus públics, que a continuació es relacionen, així 
com el seu text. 

3. Preus públics
Annex 18. Preu públic per a la prestació del servei d'actes culturals dirigits a la 
gent gran.
Annex 19. Preu públic per a la prestació del servei de Tallers per a la gent 
gran.

VUITÈ:  Els acords definitius en matèria d'aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província.
Contra els presents acords definitius d'imposició i ordenació de tributs i de modificació 
d'Ordenances fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquests acords i de les 
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Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província.
_____________________

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

Vots a favor: 11 (2 PP, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)  
Vots en contra: 10 (2 RECUPEREM, 2 ERC, 6 PSC)
Abstencions: 0

_____________________

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

Sr. Ferreté: Molt bona tarda. Hem rebut al·legacions a les ordenances fiscals aprovades 
temporalment al mes del ple passat. Han presentat l’empresa Flojim, el grup municipal 
d’Esquerra Republicana, el grup municipal Recuperem Barberà, el ciutadà Iñaki Ibargoyen 
Vergara i l’empresa Saligari 98, SL.
Si m’ho permeteu passaré a donar resposta a les al·legacions que s’incorporen, que s’aproven 
i després a les que es rebutgen.
Per tant, acord primer, diu estimar parcialment les reclamacions següents presentades pel 
grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, la reclamació 1a de modificar l'article 5 
de l'IBI en el punt 5.2., 5.3. de l'aprovació definitiva, establint una renda inferior a 9.000,00€ 
per cada membre de la família nombrosa, recordeu que en les ordenances fiscals originals 
constava 8.000, s’ha pujat a 9.000, com proposava Esquerra Republicana, per d'aquesta 
manera, poder donar suport a un major nombre de famílies nombroses  que es troben en una 
situació d'escassa capacitat econòmica i en les quals concorren circumstàncies que les fan 
particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social, mitjançant la compensació 
parcial de la càrrega tributària.
Acceptar també la reclamació 3a de baixar un 50% la tarifa de les llicències d'activitats 
incloses a l'epígraf 2, pels casos de bars musicals i de bars amb o sense servei de menjars i 
similars amb begudes alcohòliques per un valor de 3.802,88 €.
Acord segon, desestimem les al·legacions presentades per l’empresa Flojim, S.L. No 
s'accepta l'al·legació presentada, donat que la sol·licitud fa referència a les ordenances, són 
per l'exercici 2017, que no són objecte d'aquest expedient.
Desestimar també les al·legacions presentades pel grup municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya. No s'accepta parcialment la reclamació 1a de delimitar el requisit de l'article 5.2. 
de tenir l'habitatge habitual un valor cadastral inferior a 90, demanaven que no hi hagués 
topall cadastral, atès que la intenció és afavorir famílies que es trobin en una situació 
d'escassa capacitat econòmica, i per tant, tinguin habitatges amb un valor cadastral modest.
Tampoc s'accepta la reclamació 2a, ja que el cas de les subvencions no són objecte del 
present expedient. I per posar-vos en referència a la reclamació segona, era afegir una 
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subvenció del 50% del IBI per aquests locals comercials de nova obertura en el primer any 
d’activitat. Òbviament si apliquem això, com ja t’he comentat, Pere, no entraria cap local que 
no estigués obert a l’1 de gener, per tant, si no us sap greu, ho reprenem, ho entraríem com a 
modificació de les concessions de llicències d’activitat i inclouríem un apartat que fos una 
subvenció o una bonificació en funció de l’IBI, podríem relacionar aquí. En tot cas, us 
emplacem a treballar-ho i desenvolupar en aquest proper any.
Tampoc s'accepta la reclamació 3a de rebaixar un 50% la tarifa de les llicències d'activitats 
incloses a l'epígraf 2 en el casos següents, el que són sales de festes i discoteques, en recinte 
obert o tancat i en bars de cambreres, barres americanes, topless i similars, que intentarem 
eliminar en les properes modificacions d’ordenances fiscals.
Del grup municipal Recuperem Barberà, em sap greu però no s'acceptem la reclamació 1a i 
2a, donat que caldria informe tècnic econòmic.
Tampoc acceptem la reclamació 3a..., perdó, passo a llegir-ho tot perquè si no em perdré.
Falta l’informe tècnic-econòmic per fer totes les modificacions de taxes i preus públics i en el 
cas de subvencions no són objectes del present expedient. No obstant, us tornem a obrir la 
mà, reunint-nos i segur que trobarem la forma d’aplicar aquestes tarifacions socials en les 
taxes i en els preus públics.
Tampoc podem acceptar la reclamació 3a, tot i i que s'està treballant en publicitar un 
document que reculli totes les bonificacions i subvencions que dóna l'Ajuntament, el 
contingut del mateix no és objecte d'aquesta Ordenança.
Tampoc acceptem la reclamació 4a o l’al·legació 4a, apartat a), ja que el programa de 
subvencions no és objecte d'aquesta Ordenança.
No podem tampoc acceptar ni la 5a, 6a i 7a, atès que les ordenances que s'esmenten no són 
objecte de cap modificació.
No acceptem tampoc la reclamació 8a per no ser objecte d'aplicació en el Text de les 
ordenances malgrat que aquest equip de govern es compromet a aportar els informes 
d'aplicació de beneficis fiscals al Ple corresponents a setembre.
Tampoc acceptem la reclamació 9a, de substitució de termes, així com la introducció d'un 
annex d'aclariment terminològic, donat que els termes utilitzats a les ordenances són la 
nomenclatura emprada a la legislació vigent. 
Tornem a dir-ho, convoquem al grup municipal de Recuperem Barberà i també obrim, 
òbviament, aquest oferim a tots els altres grups polítics del Ple per sentar-nos d’una vegada i 
intentar evitar aquestes desestimacions d’al·legacions que no tenen sentit. S’ha de fer una 
tarifació social, però s’ha de fer ben feta.
Al senyor Iñaki Ibargoyen Vergara no li acceptem la seva reclamació perquè l'Ordenança 
Fiscal 1.5. de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana no és 
objecte de cap modificació. 
A l’empresa Saligari 98, S.L., no s'accepta la reclamació prèvia donat que aquest acord és 
d'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals, i no d'impugnació, i l'aprovació de les 
mateixes s'ha fet d'acord al procediment establert per la llei.
Tampoc acceptem la reclamació 1a per haver-se complert el procediment d'elaboració, 
publicació i publicitat recollits a l'article 17.1, 17.2. i 17.3 del TRHRL, i per tant les tres 
modalitats de l'anunci, al tauler d'anuncis de l'entitat municipal, al butlletí oficial de la 
Província i a un diari de major difusió de la província, el Punt Avui.)
No acceptem tampoc la reclamació 2a perquè els tipus diferenciats aplicats als diferents usos 
estan dins dels límits establerts a l'article 72 de l’esmentada llei, tenint els ajuntaments 
l'arbitrarietat de decisió dels tipus, així com dels llindars dels valors cadastrals, sent 
l'ordenança fiscal la que assenyala els llindars per tots o cadascun dels usos, tal i com recull el 
text refós esmentat.
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No acceptem la reclamació 3a perquè l'increment dels llindars cadastrals per l'exercici 2018 
es produeix com a objectiu de no gravar excessivament les famílies, als ciutadans, que 
disposen d'aquesta tipologia de béns en el que no s'ha fet la divisió horitzontal de la propietat. 

Tampoc acceptem la reclamació 4a donat que sí se n'ha fet l'estudi i la valoració, tal com 
consta a l'informe, però no s'han inclòs els noms o els NIFs dels subjectes passius per 
aplicació de la Llei de Protecció de dades. Tanmateix, en el cas de l'ús de magatzem o 
estacionament, el tipus diferenciat afecta únicament a un 1,39% dels béns immobles urbans 
de major valor cadastral del municipi, mentre que en el cas de l'ús comercial afecta a un 
4,8%, i per tant, queden dins del marge del 10% que estableix la llei.
Tampoc li acceptem a l’empresa Saligari 98, SL, la reclamació 5a donat que la sol·licitud es 
fa per a les ordenances per l'exercici 2017, que no són objecte d'aquest expedient.
L’acord tercer, vindria a derogar per a l'exercici 2018 i següents l’annex 10è, que fa 
referència a preus públics per la prestació del servei de podologia als casals de Gent Gran.
L’acord quart seria renumerar tots els annexos dels preus públics de les Ordenances Fiscals 
com a conseqüència del punt primer.
L’acord cinquè, és aprovar definitivament, per al l'any 2018 i següents, les modificacions de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, amb adaptació del seu contingut, al 
resultat, estimatori o no, de les reclamacions formulades.
El punt u serien Impostos, hi hauria l’Ordenança Fiscal 1.1. Impost IBI, la 1.2., el que seria 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 1.3 Impost sobre activitats econòmiques i l’ 1.4. 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
El punt dos, serien Taxes, modificar l’Ordenança Fiscal 2.1. Taxa per l'expedició de 
documents administratius, Ordenança Fiscal 2.2. Taxa per l'atorgament de llicències 
urbanístiques o per la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, 
Ordenança Fiscal 2.3. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de 
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques, l’Ordenança Fiscal 2.5. Taxa per 
serveis de cementiri municipal, la 2.6. Taxa per la qual es regula el dret sobre concessió de 
plaques, distintius, patents  i d'altres anàlogues, la 2.10 la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i 
volada de la via pública, la 2.12. Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través 
de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena i l’Ordenança Fiscal 2.15. Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès 
general.
Es modifiquen també el punt tres, preus públics, Ordenança Fiscal  3.1, que és la que regula 
els preus públics a l’annex 5: Preu públic per la plantació d'arbrat, l’annex 9: Preu públic per 
l'assistència al servei de vacances de la gent gran, i l’annex 11è: Preu públic per la prestació 
del servei de visites culturals. 
També es modifica l’Ordenança Fiscal 3.3., que correspon al Preu públic per la prestació de 
serveis d'atenció domiciliària.
La 3.4. Preu públic per la prestació del servei de teleassistència.
L’acord sisè seria acordar la imposició del Preu públic de nova creació per a la prestació del 
servei d'actes culturals dirigits a la gent gran i del Preu públic de nova creació per a la 
prestació del servei de Tallers per a la gent gran.
L’acord seria aprovar, definitivament, els nous preus públics, que a continuació es relacionen, 
així com el seu text: preus públics, annex 18è, que és el preu públic per a la prestació del 
servei d'actes culturals dirigits a la gent gran i l’annex 19è, que és el que fa referència a la 
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prestació del servei de Tallers per a la gent gran.
L’acord vuitè, els acords definitius en matèria d'aprovació i modificació d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província.
Contra els presents acords definitius d'imposició i ordenació de tributs i de modificació 
d'Ordenances fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquests acords i de les 
Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província. Gràcies.

Sr. Rivera: Molt breument. Realment, nosaltres entomem aquesta proposta que fa el Manel 
de reunir-nos, ho hem parlat amb el David, ahir, i tenim tota la predisposició, però ho hem de 
fer no només nosaltres, ho han de fer el conjunt dels grups municipals que estem representats 
en el Ple, però ho hem de fer amb sinceritat.
A veure, nosaltres hem presentat realment una reclamació que era del tema terminològic 
perquè en el debat de l’últim ple, de l’aprovació inicial va sortir i ens amoïnava que aquest 
pogués ser objecte d’alguna reclamació o impugnació. 
Entenem que això s’hauria de treballar però la resta de reclamacions són les de l’any passat, 
no les hem modificat i si recordeu la resposta que hi ha a l’acta del ple de l’any passat és 
també exactament la mateixa. 
Per tant, què vull dir, que ens hem de llegir, que ens hem d’escoltar i que sobretot hem de ser 
sincers. Si volem realment col·laborar en com fer un sistema de tarifació social, nosaltres 
estem molt predisposats, però clar hem de veure que ho posem a sobre la taula i que ens 
escoltem perquè si no al final l’any que bé ens trobarem amb la mateixa situació. Presentarem 
una proposta de modificació a ordenances, presentarem una reclamacions que seran 
bàsicament les mateixes i ens trobarem que l’equip de govern diu: «No obstant, s'estudiaran 
mesures de factors de progressivitat fiscal pel futur.», no ho hem fet en un any. Jo crec que el 
repte que tenim aquest any és que ho fem de veritat. 
Per tant, nosaltres no canviarem el sentit del vot, votarem en contra, però us diem amb tota 
sinceritat, crec que fins aquí hem d'arribar a aquesta situació i que aquest any ens hem de 
plantejar com solucionar-ho de veritat. Gràcies. 

Sr. Pubill: Nosaltres en principi anàvem a votar a favor, però cal explicar doncs que ahir 
sortíem de l’Ajuntament, després de la Junta de Portaveus, en la qual després vam estar 
parlant per veure si s’acceptaven aquestes al·legacions que fèiem, vam sortir de l’ajuntament 
amb el convenciment que les al·legacions que nosaltres fèiem quedaven recollides i 
s’acceptarien per part de l’equip de govern i ens trobem avui que ens avisen 20 minuts abans 
que comenci el ple que s’accepten només unes parcials i les altres no s’accepten. 
Hi ha un refrany en castellà que diu: «donde dije digo, digo Diego», no es la primera vegada 
que ens passa a nosaltres i entenem que això no és seriós. No sabem què ha passat entre ahir a 
la nit i aquesta tarda, ho desconeixem, però entrant en el que seria la matèria d’estudi, 
diguem-ne, doncs no entenem quan es diu que no es té en compte el topall dels 90 mil euros, 
quan nosaltres el que proposàvem era, i en converses també amb la resta de companys de 
partits que formen part de l’equip de govern, que era una proposta interessant, que es podia 
acceptar i que, a més a més, no té molt a veure una família pot tenir els ingressos del topall 
que marca aquesta ordenança i pot viure en un habitatge que tingui un valor cadastral doncs 
per exemple de 110.000 euros i amb el valor cadastral aquesta família no viurà, ni menjarà i, 
per tant, entenem que són coses diferents. Nosaltres defensàvem i seguim defensant que era 
molt important que aquest topall dels 90 mil euros desaparegués, no ho heu acceptat.
En la segona al·legació que nosaltres fèiem doncs sí que diguéssim entenem que hi ha marge 
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per millorar, per ampliar tot el tema dels ajuts als comerciants, per tant, continuarem fent 
propostes.
I la tercera tampoc no l’acabem d’entendre molt, quan ens dieu que no l’accepteu per tal de 
no afavorir les activitats d’oci nocturn..., nosaltres el que estem dient és que amb aquesta 
idea, amb aquesta proposta era de potser valorar d’altres possibilitats, evidentment, estem en 
contra de l’oci nocturn, com era per exemple el tema de les carpes, en el qual ja se sap el 
nostre posicionament també, però enteníem que no hem d’entendre l’oci nocturn com una 
cosa dolenta per la ciutat, sinó que el que estem plantejant aquí és una rebaixa dels preus de la 
taxa. Gràcies.

Sr. Díaz: Bàsicament, aportar, perquè sí, a nivell de govern i per respondre al company de 
Recuperem, al Pepe Rivera, per la intervenció. Vull dir, sí que és veritat que estem dient això 
ja es va dir en el seu moment. Jo torno una mica al que s’ha dit una mica en l’apartat dels 
pressupostos, vull dir, i és un tema que es va parlar. Aquí citar en concret temes de residus i 
de fet no sé si va ser a l’últim ple, però en algun sí que ho he esmentat, vull dir, que això era 
un objecte que en aquest mandat havia de canviar el model. De fet això ho hem parlat com a 
govern, la única cosa que...el tema de poder treballar, de poder fer els informes convenients i 
que sí que és veritat no s’ha fet durant aquest any perquè sí que dintre de la feina, d’altres 
coses que s’havien de canviar a nivell de reglaments o el que fos, ara serà al 2018, quan això 
sí que ho hem d’entomar i això sí que ho hem parlat. 
Igual que altres matèries també que com a govern s’ha donat la resposta escèptica de que no 
era matèria de modificació i llavors no podem entrar, però sí que són coses que estem 
valorant i que sí que diem de treballar-les. Vull dir, ho explico només perquè sí que hi ha 
hagut debat a l’entorn d’algunes coses que s’estaven presentant que dèiem, bueno, pues si 
això ho estem dient, vull dir i l’objectiu de l’equip de govern, tant de la Plataforma com per 
part de Junts és que, per exemple, en el  cas dels regidors pues anem a una taxa moderna, 
actual i no amb la taxa que ens estava movent fins ara. I que això doncs ho vinculaven també 
al canvi que havia d’haver-hi a nivell del servei de fer-ho paral·lel. Ho explico com un 
exemple també de dir, doncs és veritat que durant aquest any no hem fet perquè de fet sobre 
aquests temes ara rebrem uns estudis previs del servei de com està funcionant el servei de 
neteja i són coses que sí que s’estan treballant des d’un aspecte més de tenir primer 
informació per poder encetar tot el que és més el procés de transformació d’aquest tipus de 
servei. Però, bàsicament això, que portar..., que jo entenc que el que s’està dient a l’últim Ple 
també va sortir, també no caiem ara de la parra ara mateix perquè és veritat que el govern 
també necessita treballar d’una altra manera en el context actual i que a vegades jo sí que 
entenc que..., quan hem parlat a vegades de la participació o d’espais d’obertura o d’espais..., 
jo entenc que a vegades més que el fet de la impossibilitat o de dir igual no serà un obert o 
aquesta sensació és el fet que al final són processos que pel que sigui doncs han tingut un..., 
bueno, vull dir, quan s’enceten és quan podem obrir-los i encara és el moment també i 
aprofitant també que hi ha una altra realitat dins d’aquest consistori. Gràcies.

Sr. Garcés: Molt breu. El nostre vot continua sent en contra igual que va ser a l’aprovació 
provisional. Ens hagués agradat conèixer quin serà el vot del Partit Popular que es va abstenir 
en l’aprovació provisional i degut que no hi ha hagut cap canvi significatiu d’aquella proposta 
suposo que mantindran la seva proposta de vot.
I una curiositat, una de les reclamacions que sí s’accepta suposo que ja que es modifica la 
taxa n’hi haurà un estudi econòmic financer que ho acompanyi, ja que algunes que es 
deneguen per falta d’aquest estudi econòmic financer. Entenc jo que si unes es deneguen per 
un tema, les que s’aproven ho tenen aquest... com no hem disposat de l’expedient global 
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només tenim aquesta proposta d’acord, si existeix aquest estudi econòmic financer d’aquesta 
reclamació que sí s’accepta, doncs ens agradaria que ens la facilitessin. Gràcies.

Sr. Ferreté: Pels companys d’Esquerra Republicana, anem a veure..., el topall ens hagués 
agradat posar-lo nosaltres més alt, tal com havíem comentat perquè entenem que poden haver 
habitatges amb valors cadastrals que representin 200, 300.000 euros que puguin estar 
involucrats en una família nombrosa amb pocs poders econòmics. Però el que no podem fer, 
no podem acceptar és sigui quin sigui, això va contra el que és el concepte de l’impost en si 
mateix, no?
Per al Pepe, recollim el guant i aquesta vegada, ho sento, ens tocarà treballar, d’acord?
Senyor Garcés, intentaré passar-li tota la informació que m’ha dit, tota la informació 
necessària que ens ha portat a acceptar algunes al·legacions i les que ens ha portat a rebutjar 
les altres al·legacions. Moltes gràcies.

Sr. Pubill: Només dir que nosaltres entenem quan parlem del topall que no n'hi hagi... torno a 
repetir, ja hi ha un primer filtre que són els ingressos de la unitat familiar, per tant, si anem 
posant encara més topalls nosaltres mateixos, el que estem fent no és ajudar a les famílies 
nombroses amb problemes, sinó acabar-les d’enfonsar.

_____________________

4.2 EXP.: 2017N060U0240028. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE RECUPEREM BARBERÀ SOBRE ELS COMPTADORS  
TELEGESTIONABLES.

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

"Per incompliment de la normativa Europea: 

L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 
de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008 
relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament dels 
comptadors de mesura en subministraments d'energia elèctrica amb una potència contractada 
de fins a 15 kW, tot i que mantenia el termini final per a la implantació el 31 de desembre de 
2018. 

L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre 2014 
s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de 
potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l'1 de gener de 2015 i el 31 
desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 
15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i entre l'1 de gener de 2017 i el 
31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent del total del parc de comptadors de fins 
a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora. 

A més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica les condicions o exempcions per a 
instal·lar els comptadors. La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar 
directament els clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos 
abans de dita data. Aquesta comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses 
comercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels seus clients. 
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És a dir, que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses una 
comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació o autorització 
dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats autònomes mitjançant un 
informe d'evolució de l'execució dels plans aprovats que contingui una descripció detallada 
de les accions realitzades des de l'inici dels mateixos.

La mateixa ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una eficiència 
energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han postulat que aquests 
objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no podrà 
assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors. 
2012/27/UE(56).

Per restriccions d´ENDESA a la lliure competència: 

Atès que Endesa Distribució Elèctrica (EDE) imposa restriccions a la lliure competència, ja 
que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors 
telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d'EDE.

Atès que les restriccions són conseqüència de que els comptadors d'Enel no són 
interoperables, és a dir, no són intercanviables amb comptadors d'altres fabricants.

Atès que les restriccions afecten 13 milions d'usuaris de Catalunya, Aragó, Balears, Canàries, 
Andalusia i Extremadura, els que no poden exercir el seu dret a comprar o llogar el 
comptador en un mercat de lliure competència.

Atès que les restriccions, que li donen a EDE el monopoli sobre el 43% del mercat nacional 
de comptadors telegestionables, estan expressament prohibides en els articles 101 i 102 del 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Atès que EDE aplica aquestes restriccions amb l'aprovació de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC), qui, fent cas omís de les reiterades advertències de la 
Comissió Nacional d'Energia (CNE), l'Agrupació de Fabricants de Comptadors Elèctrics 
(AFCE), Iberdrola, Unión Fenosa i Hidrocantábrico, al·lega en la seva Resolució de 
2016.10.14 que "el sistema de telegestió i telemesura d'ENDESA, així com els equips i 
protocols de comunicacions associats, van ser autoritzats per la Direcció General de Política 
Energètica i Mines (DGPEM), tal com estableix el Reial Decret 111.072.007 en el seu article 
9.8 ".

La CNMC calla que la DGEPM va donar la seva autorització el 11.05.2009, sabent, per tant, 
que infringia el Mandat 441/2009, de 12.03.2009, de la Comissió Europea, que insta a la 
creació d'estàndards europeus que garanteixin la interoperabilitat dels equips de mesura.

La CNMC calla igualment que l'autorització de la DGPEM incompleix també la Directiva 
2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13.07.2009, que estableix que "els 
Estats membres o qualsevol autoritat competent que designin han de garantir la 
interoperablidad dels sistemes de comptador intel·ligent que es van a utilitzar en els seus 
territoris respectius ".

Atès que Endesa incompleix a més el que estableix el Ministeri d'Indústria en la condició 
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general 10 de l'Annex II del Reial Decret 1725/1984; per la Junta d'Andalusia, en la seva 
Resolució de 19.04.2012 sobre la substitució, sense previ avís, del comptador electromecànic 
per un telegestionable, i per la Comissió Nacional d'Energia (CNE), en el seu informe de 
2013.07.03 sobre la manipulació del equip de mesura, ja que no informa prèviament del dia i 
l'hora en la que realitzarà la substitució del comptador electromecànic pel comptador 
telegestionable d'Enel, la qual cosa impedeix a cada un dels 13 milions d'afectats, entre els 
quals es troben els veïns de Barberà del Vallès, estar presents en aquesta operació i, en 
conseqüència, comprovar posteriorment si els kWh facturats per Endesa coincideixen amb els 
kWh marcats per tots dos comptadors en el moment de la substitució.

Per falta de protecció de dades personals: 

Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els consums 
-i la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat d'obtenir i processar 
volums cada vegada majors de dades personals dels consumidors i consumidores i posar-los a 
disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc per a la privacitat d'aquests. Una 
qüestió aquesta que preocupa i ha donat lloc a què des de diferents instàncies de la Unió 
Europea s'estiguin duent a terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament 
dels sistemes de comptador intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la 
privacitat dels consumidors i consumidores. 
Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la Directiva 95/ 
46/CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de sol·licitar 
una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades en les conclusions el 
supervisor manifesta que "El desplegament a escala europea dels sistemes de comptador 
intel·ligent pot oferir avantatges significatius encara que també pot comportar riscos 
considerables per a la protecció de les dades personals. Permet l'obtenció massiva de dades 
personals de les famílies i pot portar al seguiment del que fan els membres d'una família en 
la intimitat de les seves llars". 

Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22 de juny 
de 2015, recull un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades pel que aquest 
"considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta 
especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes a la mera 
dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i 
permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que excedeixen del mer 
coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada", alhora que 
considera "que l'accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de 
l' afectat" . 

Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades personals 
als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades representa una ingerència 
en l'esfera privada del consumidor, ara que a través dels mateixos es proporciona informació 
rellevant sobre els seus hàbits personals, però incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest 
informe no els considera a protegir aquesta ingerència quan , tot seguit , els dóna legitimitat al 
distribuïdor perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999. 

Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb referència 
936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents disposicions en el 
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sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la regulació sigui efectiva i 
garanteixi l'adequada protecció de dades personals, es garanteixi que l'afectat té coneixement 
"ple" de l'accés i tractament de les seves dades de consum i que consent de manera 
"inequívoca" i "efectiva" a l'accés i al tractament mitjançant el consentiment del titular 
"previ" i exprés ". 

Atès que l'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels 
supòsits d'intromissió il· legítima en l'àmbit de protecció d'aquesta Llei el de "La utilització 
d'aparells d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida 
íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a qui faci ús 
d'aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció". Pel que es considera que 
d'aquest comptador, que utilitzarà senyals en la banda de freqüència d'entre 3KHz i 148,5KHz 
(3000Hz i 148.500Hz), per obtenir informació dels hàbits de consum de les vivendes alhora 
que emanaran immissions electromagnètiques per la xarxa elèctrica sense estar apantallada , 
envairan la propietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat 
física i a la salut de les persones. 

Per afectació a la Salut de les persones: 

Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en relació 
amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les persones, de 
les radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels anomenats comptadors 
intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més sensibles, com són, dones 
embarassades, nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones 
malaltes. 

Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació dels nous 
comptadors d´electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous comptadors 
telegestionables de gas i d´aigua, que ja s´estan instal·lant, i que també presenten les mateixes 
problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de dades i a la protecció de la salut de 
les persones, ja que s´estructuren a partir d´un sistema de concentradors i /o d´antenes, que 
emetran radiofreqüències. 

Ens trobem els veïns en una situació d'indefensió davant la col·locació d'uns concentradors 
que emetran radiofreqüències i formaran part de la contaminació electromagnètica al costat 
de les antenes. 

Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els CEM afecten els 
organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius internacionals i 
nacionals. Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de 
radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i funcionals del sistema 
reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en 
el benestar general de els éssers humans. El dany va més enllà de l'espècie humana, ja que 
cada vegada hi ha més evidències d'efectes nocius tant per a les plantes com per als animals. 
Crides internacionals de científics independents demanen protecció enfront de l'exposició als 
Camps electromagnètics No ionitzants. 

Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva Resolució 1815 de 27 
maig 2011 declara que “s´ha d'aplicar el Principi de Precaució quan l'avaluació científica 
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permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, en el context d'una creixent 
exposició de la població, inclosos especialment grups vulnerables com la joventut i els nens 
i les nenes, aspecte que podria generar costos humans i econòmics extremadament elevats 
per no actuar si refà cas omís de les alertes primerenques.” 

Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric neta de 
freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les xarxes 
d'alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica provocada per les freqüències 
d'aquests senyals hauria el cablejat d'estar apantallat. Per això, la instal·lació massiva dels 
comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per a la salut pública. 

Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més nociu que 
altres xarxes sense fil I ja que fins al dia d'avui no està demostrat que aquestes ones siguin 
innòcues i tenint en compte la recomanació dels estudis realitzats per experts (Enrique A. 
Navarro 1,*, Claudio Gomez-Perretta 2, and Francisco Montes 3). Atès que la substitució 
d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels consumidors i sense importar la seva Salut. 

Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de 
Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s´instava al Govern a demanar al 
Govern de l´Estat que: 

Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a l´eficiència 
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats 
“comptadors intel·ligents”. 

Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta d’utilització 
i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per 
als clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la 
transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals. Permetre que aquests aparells siguin 
emprats com a complement imprescindible per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar 
compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de les instal·lacions del client final.

Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades 
per síndromes de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis 
científics necessaris per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la 
salut de les persones – inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i 
les dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), 
segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible 
tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics. 

Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació 
ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de 
comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball. 

Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i 
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps 
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut humana, 
campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè sigui 
executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin. 
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Atesa la manca de garanties per als consumidors, així com la política d’Endesa d’imposar la 
instal·lació dels comptadors telegestionables contra la voluntat dels usuaris, amenaçant de 
tallar-los el subministrament elèctric.

Per totes aquestes raons, el grup municipal sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la 
instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa dels incompliments del mateix 
Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu 
del 20% per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades 
obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l’aplicació de les 
recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la 
instal·lació dels nous comptadors. 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió temporal en el 
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el Govern 
central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 
8 d'octubre de 2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels 
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis 
concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades. 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat Ambiental 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les afectacions de la 
contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la 
contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la 
contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut. 

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de comunicació 
a la població sobre els acords d'aquest Ple, destacant la petició a la Generalitat i al govern 
Central de paralitzar la instal·lació dels comptadors intel·ligents, i del dret dels ciutadans a 
oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en 
el cas que s'hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats adequadament. 
Així mateix, informar els veïns i veïnes de Barberà del Vallès per mitjà del web municipal i 
del butlletí municipal que s'embustiarà a totes les llars de Barberà del Vallès sobre els acords 
d´aquest Ple. 

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans de Catalunya, 
sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables 
fins que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència, que els ciutadans 
puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat dels comptadors 
instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya. 

Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l'Agència Catalana del Consum, i 
per mitjà de les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor, s'atenguin les reclamacions 
dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la instal·lació de 
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comptadors intel·ligents, és a dir: l'opcionalitat. I la seva demanda de restitució del comptador 
antic en el cas de que s'hagi fet sense el seu consentiment per no estar informats. L'Agència 
Catalana de Consum i les Oficines Municipals d'Informació recolzaran la decisió dels 
ciutadans que desitgen mantenir el seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals 
se'ls ha canviat el comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi 
immediatament. 

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica i a les policies 
locals a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous 
comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que les empreses instal·lin els comptadors. 
I ordenar que aixequin un acta de la denúncia. 

Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades d'aquests 
acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de 
Catalunya, al Govern d'Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les associacions 
municipalistes FMC i ACM, a les Associacions de veïns i veïnes de de Barberà del Vallès i a 
tota la ciutadania. 

Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, 
que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits 
imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu desplegament i 
posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones. Havent-se demostrat 
la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa 
elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la lliure competència. 

Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, 
que presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i consensuada amb els 
diferents agent socials un estudi que d'acord amb la lliure elecció de la instal·lació del 
comptador per part del client final: 

a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d'octubre de 2012, relativa a 
l'eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats 
“comptadors intel·ligents”. 

b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i 
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als 
clients finals. 

c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la 
privadesa dels clients finals. 

d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a 
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de 
les instal·lacions del client final. 

e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i concentradors així 
com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la implementació d'aquests 
dispositius. 
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f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions electromagnètiques o 
interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges posant en perill la salut de les 
persones. 

Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i 
tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central 
(entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis científics necessaris, amb professionals 
independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut 
de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les 
dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons 
el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en 
compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics. 

Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la 
privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups 
polítics del Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, 
Empresa i Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes, 
universitats catalanes i entitats promotores de la proposta. 

Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i 
urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el 
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del Principi ALARA (nivells tan 
baixos com sigui possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de 
Salut Pública. 

Catorzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatives necessaris i 
urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea Parlamentària 
del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes 
sobre el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, exigir la revisió d'aquesta 
resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i 
defensar la salut dels ciutadans. 

Quinzè.- Establir canals de comunicació entre l’Ajuntament i les organitzacions socials 
promotores de la proposta: 

Plataforma STOP COMPTADORS, CONFAVC (Confederació d´Associacions Veïnals de 
Catalunya), AFIFAC (Associació d'Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica), 
Associació de Disminuïts, Associació ADAMUJER, Sindicat SIPCTE, Observatori de Salut 
Ambiental (OSA), AAVV Gaudeix Mas Costa, AAVV Centre Vila, AAVV la Florida, 
Particulars adherits a la Plataforma, i persones adherides de Barberà del Vallés.

Setzè.- Comunicar els presents acords als governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les entitats 
municipalistes (FMC, ACM), a la Federació d’Associacions de Veïns de Barberà del Vallès i 
a les entitats promotores de la iniciativa."

_____________________

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

Vots a favor: 14 (2 RECUPEREM, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 6 PSC)  
Vots en contra: 2 (PP)
Abstencions: 5 (PCPB)

APROVADA
_____________________

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

Sra. Fuster: En l’apartat de mocions d’urgència presentava una moció el portaveu de 
Recuperem Barberà, el senyor Rivera d’urgència. Entenem que el secretari d’aquesta 
corporació li ha dirigit a vostè un escrit, entenc que via e-mail, que vam quedar, i per això 
vam fer la modificació del ROM, que va quedar publicada en el BOP amb data 26 d’octubre 
de 2017, que les mocions d’urgència havien d’anar acompanyades de la justificació de la 
urgència. El senyor secretari atenent al que diu el ROM, doncs demanava això, que hi hagués 
la justificació de la urgència per presentar la moció d’urgència. 
Se li demanava que ho presentés fins al dia abans del Ple, però vostè no ha dit res. 
En qualsevol cas, no és objectiu limitar la presentació de la moció perquè tindria a bé 
sotmetre...sí, sí diu que sí, però jo li he de dir això que li estic dient, d’acord? Perquè si 
modifiquem el ROM, senyor Rivera, i nosaltres mateixos posem que s’ha de justificar la 
urgència i després no la justifiquem..., doncs com que no queda..., per tant, jo li pregaria i li 
dono la possibilitat que vostè pugui explicar-nos la defensa de la urgència i llavors entre tots i 
totes decidirem si la urgència tira endavant per fer el debat de la moció. D’acord? Però li 
havia de dir perquè és el que posa el ROM i és el que ens regeix ens plens municipals, per 
tant, senyor Rivera té la paraula per defensar la urgència de la moció. 

Sr. Rivera: A veure, la urgència..., jo us demano disculpes si no ho he fet abans però 
l’explicaré, és ben senzill, la qüestió de la urgència.
Estem parlant d’una moció que ja fa temps que volta i que en condicions normals no seria 
urgent i no hi hauria cap problema en presentar-la per al Ple de gener. La situació que fa que 
la presentem i que sol·licitem que es trameti per urgència és perquè com expliquem, però 
mirant-ho el text sembla que no es veu la urgència clarament. 
Des de la companyia Endesa està enviant cartes i burofaxos a usuaris d’Endesa amenaçant-los 
que en el termini, en uns casos de 30 dies i en uns altres casos de 60 dies, sí no accedeixen a 
substituir els comptadors telegestionables els tallaran el subministrament. Per això, perquè 
estem parlant de casos que potser en el Ple de gener ja ens trobarem que seran ciutadans, 
veïns de Barberà que puguin trobar-se en aquesta situació, per això la demanem d’urgència, 
no és per una qüestió del contingut de la moció, sinó per aquestes circumstàncies 
sobrevingudes.



53

Sra. Fuster: Gràcies senyor Rivera, com li deia no és qüestió de que no veiem la urgència, ni 
de bon tros, sinó que jo tinc l’obligació de dir-li perquè és el que diu el ROM i, a més a més, 
és una modificació que hem fet entre tots i totes els que estem aquí. Per tant, hem de fer-ho 
com toca. 
I si era fàcil no costava res fer-li arribar al senyor secretari com se li havia demanat, però no 
passa res. En qualsevol cas, sotmetem a votació la urgència després que el portaveu de 
Recuperem Barberà, el senyor Rivera, ens ha fet la justificació, com ha de ser.

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

Sr. Rivera: Bé, no faré lectura de la moció sencera perquè és molt extensa. Sí que faré un 
breu resum de la part expositiva.
Aquesta moció està promoguda per la Plataforma Stop comptadors telegestionables i es bassa 
en quatre riscos que ells detecten i que defensen i que s’exposen a la part expositiva de la 
moció. En primer lloc és que hi ha un incompliment de l’Estat espanyol en quant a la 
trasposició de les directives europees.
En segon lloc, es parla que Endesa, que és la companyia, està fent pràctiques contra la lliure 
competència obligant als usuaris a posar-se comptadors telegestionables d’una empresa que 
és la matriu d’Endesa, que és Enel.
En tercer lloc, un problema de protecció de dades, que seria extensible també als comptadors 
telegestionables d’altres serveis, d’altres subministraments com el gas o l’aigua, en cas que es 
posessin.
I, en quart lloc, el principi de precaució que és en matèria de salut. Sí que és veritat que hi ha 
cada vegada més concentració d’emissions de microones i d’ones electromagnètiques i, 
evidentment, el que s’ha d’advocar és per garantir que estiguin tant lliure de riscos com sigui 
possible, sense entrar a valorar si són perillosos o no ho són perquè no som especialistes.
I l’últim factor, doncs, és el que he esmentat, aquestes pràctiques de l’empresa Endesa 
d’amenaçar als usuaris que en principi la legislació europea dóna fins al 31 de desembre de 
2018 per substituir els comptadors i també la legislació espanyola ho fa, però s’està fent 
aquesta pressió sobre aquests usuaris.
I seguidament passaré a llegir els acords.

(Efectua una lectura de la part dels acords de la moció, la qual no es transcriu per 
constar íntegra en el punt 4.2 de l’acta)

Realment és una moció que a nosaltres tècnicament ens supera, això ho hem de dir. 
També hem de dir que hem respectat la proposta que fa la Plataforma Stop comptadors, no 
l’hem volgut esmenar, per tant, hi hauran algunes coses, com veureu, com comprovareu que 
s’escapen de les competències d’algunes administracions i que s’escapen sobretot de la 
competència d’aquest Ajuntament, però no volíem deixar passar que davant d’aquesta 
denúncia que feia aquesta Plataforma i que afecta a veïns i veïnes de Barberà, l’Ajuntament 
com a mínim es posicionés, l’Ajuntament de Barberà, entenem que és el sentit de la moció i 
estem oberts a totes les propostes. Gràcies.

Sr. Fernández: Desde el grupo municipal del Partido Popular quiero decir que presentar una 
moción para pedir cambios legislativos nunca puede justificarse como algo urgente. Podrá ser 
urgente, pero quiero decir que la urgencia no queda motivada, especialmente cuando el objeto 
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es exclusivamente éste. Como ha dicho el propio portavoz proponente de la moción tanto el 
objeto de la moción, como los conocimientos que se tienen que tener, como el propio ámbito 
en el que se presenta, que es esta Corporación, pues no tiene ninguna competencia, ningún 
conocimiento de estos temas ¿no?
Nosotros no vamos a apoyarlo, vamos a rechazarlo y bueno siempre hay plataformas que 
parece que vayan en contra de todo. 
Lo de los contadores, la verdad es que me parece sorprendente que sin desmentir lo que 
pueda dar de cierto esto de que sea perjudicial para la salud pero hoy en día todos vamos con 
móvil o casi todos vamos con un móvil pegado al cuerpo y las radiaciones pues pueden ser 
igual o peores que las de un contador.
Nosotros, ya le digo, creemos que ésta moción no debería haberse presentado en este Pleno y 
tampoco en ningún otro y rechazamos la moción. Gracias.

Sr. Pubill: Molt breument. Nosaltres votarem a favor i sí que ens hagués agradat tenir una 
mica més de temps per poder-la treballar perquè sí que haguéssim fet alguna esmena. 
Bàsicament, en el setè acord que insta al govern de la Generalitat a que ordeni a la policia 
autonòmica i a les policies locals a que atenguin les demandes ciutadanes, entenem que aquí 
doncs queda una mica fora de context, diguem-ne.
I ens agradaria també haver afegit en aquí doncs que l’empresa subministradora ens digués en 
quin estat d’implementació està el nostre municipi i tenir dades reals, diguéssim, de fins on 
està.
Malgrat tot, entenem que és un tema doncs que preocupa. El nostre vot serà favorable. 
Gràcies.

Sr. Ferreté: Hola, bona tarda, el nostre vot serà d’abstenció. Trobem a faltar alguns punts en 
aquesta moció i alguns d’altres que ens sobren.
La veritat és que per exemple no entenc com no es posa a la moció el tema de contractar un 
servei sense saber quin preu has de pagar. Això és el punt potser molt més important.
Tenim alguns dubtes sobre la innocuïtat o no innocuïtat de les radiacions electromagnètiques. 
Desconec o en aquest cas desconec quin és el poder de la seva emissió i sí que estic d’acord, i 
ho sento, perquè amb poc temps he pogut mirar, el tema de la protecció de dades, entenc que 
està legislat. Entenc que no poden cedir les dades ni facilitar quines dades consumim més o 
menys. Són punts que estem d’acord i dels altres que t’he dit que no, amb el qual, no ens 
sabem posicionar en aquests moments, ho sento. Gràcies.

Sr. Báez: Hola, bona nit. Bé, a veure nosaltres, òbviament com tu saps, Pepe, vam rebre la 
moció per part del Manel el mateix divendres. És la moció possiblement la més llarga que 
s’hagi presentat en aquest Ajuntament i, la veritat, és que no tinc criteris suficients per fins i 
tot parlar d’ella, però sí que trobo que val la pena tirar-la endavant. Que totes aquestes 
instàncies que li volem fer a la Generalitat es facin des de l’Ajuntament. No pot ser..., no és 
que vagi contra els temps moderns, és a dir, no podem tornar, òbviament, ni a les espelmes, ni 
quan parlem de mòbils al telèfon de la rodeta aquella. Però sí que és cert que el que no pot ser 
és que vulguin entrar a casa d’algú amb amenaces, d’aquesta manera, que realment això no 
estigui regulat, i que acabin sabent el temps que estem a casa o no, en virtut d’aquests 
consums. I amb tot això sí que no hi passem i sobretot i principalment vull dir perquè sé que 
aquesta moció Ciutadans la va aprovar en contra a la Diputació i el PP aquí a aquesta sala i 
per canviar el sentit de vot, nosaltres hem estat anant en contra tot el Ple i el PP a favor, el 
que farem serà invertir els termes, nosaltres votarem la moció a favor i estaré content de que 
pugui tirar endavant, i de que tota aquesta feina que diu que s’ha de fer es comenci a fer des 
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d’aquest Ajuntament i el proper dilluns. Gràcies.

Sr. Rivera: Agrair els raonaments, els posicionaments, sobretot, i els qüestionaments, perquè 
ja diem nosaltres no hem volgut esmenar la proposta que se’ns feia perquè ens demanaven 
que representéssim aquesta proposta i per això hi ha contradiccions i coses. 
Però sobretot el que volíem era no deixar passar aquesta oportunitat i que sobretot això que 
deia ara l’Antonio, que no ens podem quedar plegats de braços, sense posicionar-nos sobre 
una cosa que realment, no sabem si és perjudicial i, per tant, si no ho sabem el que hem de 
demanar és que hi hagin garanties. Garanties pels nostres veïns i les nostres veïnes. 
Penseu que la salut hi ha coses que en el moment que s’aplicaven semblaven molt bones i 
després han resultat terribles i hi ha hagut seqüeles per moltes persones, per tant, ens podem 
anar molt enrere amb el DDT, però n’hi ha d’altres casos. 
Per tant, sí que agrair molt el posicionament, les paraules i bé, com a mínim, si no he contat 
malament, entenc que tirarà endavant la moció i, per tant, felicitar-nos perquè com a ple 
municipal hem donat resposta a una demanda ciutadana que pensem que és important.

_____________________ 

5. PRECS I PREGUNTES.
_____________________ 

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

Sr. Rivera: Una pregunta que és referent al local de la plaça Vicens Vives, saber com avança 
la cosa, entenem que és un tema feixuc i complicat. Si ja és té la informació i si no pues abans 
del proper ple, no és urgent.
I l’altra qüestió és que, nosaltres, com a grup municipal, sí que volíem aprofitar els canvis que 
s’han fet en el govern municipal per demanar que sigui possible que tots els espais, tots els 
organismes municipals on hi ha representació del ple i on estem representats en els partits que 
puguem estar totes les forces polítiques a tot arreu, és un prec que fem. Mirar, a veure com es 
pot estudiar. Entenem que hauríem d’anar mirant organisme per organisme, però pensem que 
seria molt positiu que poguéssim tancar aquesta legislatura amb un gran acord per garantir 
que quan acabi aquesta legislatura les forces que entrin i les persones que entrin aquí ho 
tinguin més fàcil per poder posar-se d’acord en un tema que entenem que facilita el consens i 
la informació i el treball. Merci.

Sr. Pérez: Bona nit de nou. Volia fer una pregunta..., que l’hauria fet a la comissió 
informativa 4, però com aquest mes no s’ha convocat, doncs la faig aquí en el ple. 
El passat dia 5 de desembre es celebrava el dia internacional del voluntariat i aquí els últims 
anys a Barberà doncs aprofitàvem per fer una activitat..., no commemorativa, però per 
aprofitar i celebrar el dia i fer un reconeixement a totes les persones que a Barberà realitzen 
tasques de voluntariat.
Aquesta activitat la feia jo en el seu dia quan era regidor, m’encarregava del seu muntatge, i 
me’n recordo que quan vam marxar vam deixar una idea preparada sobre què faríem aquest 
any. El que em sobta, que crec que aquest any no s’ha fet, perquè, bueno, he estat investigant 
per la web, no ha sortit cap notícia sobre que s’hagi fet cap activitat i voldria saber doncs si 
no s’ha fet quina ha estat la raó. Gràcies.

Sra. Fuster: Gràcies senyor Pérez. 
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Doncs recollim el prec del senyor Rivera, respecte que s’han fet donarem resposta... a 
posteriori? Sí, a posteriori. Només una qüestió, no s’ha convocat la comissió informativa 
número 4, com vostè sap perfectament no hi ha cap punt de l’ordre del dia del ple que anés 
relacionat i, a més a més, tampoc no hi havia altres qüestions que encara que fossin en l’ordre 
del dia del ple, fossin motiu per convocar la comissió informativa, no s’ha convocat només 
per això. D’acord? Molt bé.
En teoria no, però no passa res, digui senyor Pérez.

Sr. Pérez: No, que l’acord que teníem en la comissió informativa 4, és que malgrat que no hi 
haguessin punts de l’ordre del dia, doncs aquesta es convocava igual. Si hi ha hagut algun 
canvi en aquest protocol que tenim de la informativa 4, doncs estaria bé saber-lo, però el 
protocol que tenim és que malgrat que no hi hagi acords de ple, doncs la fèiem per si algú 
tenia algun dubte o parlar de les novetats que hi ha en els àmbits de que es tracta.

Sra. Fuster: Recollim la seva intervenció. 
Molt bé, doncs donem per acabat el ple, l’ordre del dia d’avui. Moltíssimes gràcies a tots i 
totes, que tinguin vostès molt bones festes, tots en general, fins i tot els que ens escolten per 
la ràdio i ens veiem en breu.
Gràcies.

_____________________ 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  22:00 
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


