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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 11 REALITZADA PER  PLE DE 
L 'AJUNTAMENT  EL DIA 21/12/2016.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:05 hores del dia  21/12/2016,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

SÍLVIA FUSTER ALAY ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; 2a TINENTA D'ALCALDIA (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR (PCPB)
FRANCISCO BLANCO ROMERO ; REGIDOR (PCPB)
JOSÉ MANUEL FERRETÉ FERRER ; REGIDOR (PCPB)
FABIÀ DÍAZ CORTÉS ; REGIDOR (JUNTSXB)
DAVID CLARÀ GARCÍA ; 1r TINENT D'ALCALDIA (JUNTSXB)
SANDRA RAMOS MONTESINOS ; REGIDORA (JUNTSXB)
MIREIA SÁNCHEZ PI ; REGIDORA (JUNTSXB)
PERE PUBILL I LINARES ; 3r TINENT D'ALCALDIA (ERC)
ROGER PÉREZ ÁLVAREZ ; REGIDOR (ERC)
ANA DEL FRAGO BARÉS ; REGIDORA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; REGIDOR (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA SEMPERE CREUS ; REGIDORA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
JAIME  FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ALEJANDRO DOMÉNECH MARTÍN ; REGIDOR (PP)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (RECUPEREM BARBERÀ)
YOLANDA GONZÁLEZ DELGADO ; REGIDORA (RECUPEREM BARBERÀ)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
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ABSENTS: Cap

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
2.01.- EXP.: SSEE/2016/06. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES 

FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
PER A L’ANY 2017.

SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ

3.- INICI TRÀMITS CONTRACTACIÓ
3.01.- EXP.: N774160037. INICI TRÀMITS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS.

SERVEIS PERSONALS

4.- APROVACIÓ BASES
4.01.- EXP.: SSPP-U043-N524160029. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES 

DE CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS I INFRAESTRUCTURALS A LES 
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNAT I ASSOCIACIONS DE 
FAMÍLIES D'ALUMNAT DELS CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB 
FONS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS EL CURS 
2016-2017.

SERVEIS TERRITORIALS

5.- APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT
5.01.- EXP.: 2015N51800001 (UPNU150001). APROVACIÓ INICIAL DEL 

REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.

6.- DECLARACIÓ
6.01.- EXP.: UBVV160023. DECLARACIÓ D'OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O 

UNTILITAT MUNICIPAL A L'EDIFICI NODUS BARBERÀ.
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7.- MESURES PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ
7.01.- EXP.: UPVV160002. MESURES DE PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DEL 

TORRENT DE CAN LLOBATERES.

ALCALDIA

8.- DONAR COMPTE AL PLE 
8.01.- EXP.: 2016N0170011. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

PRESIDÈNCIA.

9.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

10.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2016N018000010. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 23 de novembre de 2016, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de 
la corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES

2.1 EXP.: SSEE/2016/06. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
MUNICIPALS PER A L’ANY 2017.

Per acord plenari de data 26 d'octubre de 2016, es van adoptar els acords d’aprovació 
provisional de la nova ordenança 2.17 i les modificacions de determinades ordenances fiscals 
que han de regir a primer de gener de 2017.

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 4 de novembre de 2016.

En data 8 de desembre de 2016 s'han posat en coneixement de la regidoria les al·legacions 
següents, formulades pel Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya:

- L'al·legació 1a proposa corregir el coeficient d'actualització del valor cadastral a l'impost 
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sobre béns immobles, de l'Ordenança fiscal 1.1 Impost sobre béns immobles.

- L'al·legació 2a proposa augmentar el tant per cent dels beneficis fiscals de caràcter 
potestatiu a les famílies nombroses a l'impost sobre béns immobles, de l'Ordenança fiscal 1.1 
Impost sobre béns immobles.

- L'al·legació 3a proposa dels beneficis fiscals de caràcter potestatiu a l'Impost sobre activitats 
econòmiques una bonificació del 50% a partir d'un increment  del 15% de la plantilla de 
treballadors amb contracte indefinit, de l'Ordenança fiscal 1.3 Impost sobre activitats 
econòmiques.

- L'al·legació 4a proposa augmentar el tant per cent dels beneficis fiscals de concessió 
potestativa, de l'impost sobre activitats econòmiques dels subjectes passius que utilitzen o 
produeixen energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables, de 
l'Ordenança fiscal 1.3 Impost sobre activitats econòmiques.

- L'al·legació 5a proposa augmentar el tant per cent dels beneficis fiscals de caràcter 
potestatiu a favor de les construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de 
protecció oficial, de l'Ordenança fiscal 1.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- L'al·legació 6a proposa afegir una bonificació dels beneficis fiscals de caràcter potestatiu en 
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan afectin a 
l'habitatge habitual del causant, de l'Ordenança fiscal 1.5 Impost sobre l'increment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana.

A la vista de les al·legacions formulades, després de fer la corresponent valoració de les 
mateixes i a reserva de què no es produeixin més al·legacions durant el període d'exposició 
pública que resta fins que s'adopti aquest acord pel Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia de 
Serveis generals municipals i Serveis públics municipals, s’adopten els acords definitius 
següents

ACORDS:

PRIMER: Estimar les al·legacions següents presentades pel Grup Municipal del Partit 
Socialista de Catalunya:

- S'estima l'al·legació 1a establint el tipus de gravamen en 0,470% als béns urbans i 
rústics de l'Ordenança fiscal 1.1 Impost sobre béns immobles.

- S'estima l'al·legació 2a  establint una bonificació del 90% en l'Impost de béns 
immobles (Ordenança fiscal 1.1) a les famílies nombroses amb 3 o més fills o amb 2 
fills quan hi hagi algun d'ells que tingui la condició de discapacitat legalment 
reconeguda.
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- S'estima l'al·legació 3a  establint una bonificació del 50% de la quota tributària del 
període impositiu corresponent als subjectes passius a partir d'un increment del 15% de 
la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de 
les activitats desenvolupades al municipi, en relació amb l'Ordenança fiscal 1.3 Impost 
sobre activitats econòmiques.

- S'estima l'al·legació 4a augmentant la bonificació a un 25% als subjectes passius que 
tributen per quota municipal i que utilitzen o produeixen energia a partir 
d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració, de 
l'Ordenança fiscal 1.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- I s'estima l'al·legació 6a afegint una bonificació del 95% en l'impost sobre l'increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) de l'Ordenança fiscal 1.5, en el 
cas que la renda anual del cònjuge del causant sigui inferior a 20.000,00 €.

SEGON: Desestimar l'al·legació següent, presentada pel Grup Municipal del Partit 
Socialista de Catalunya:

- No s'accepta l'al·legació 5a d'incrementar la bonificació a favor de les construccions, 
instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial de l'Ordenança fiscal 
1.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, atès que aquesta ordenança no 
va ser objecte de cap modificació i donat, per altra banda, que no es pot mesurar 
l'impacte econòmic ja que des de la Diputació de Barcelona no es realitza una 
explotació de les dades referents a les bonificacions de l'IBI. 

TERCER:  Acordar la imposició amb caràcter definitiu així com aprovar definitivament per 
a l'any 2017 i següents la nova Ordenança Fiscal 2.17 Taxa per a verificació d'ús anòmal de 
l'habitatge en cas d'habitatge buit.

QUART:  Aprovar definitivament per a l'any 2017 i següents la modificació de l'Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal i de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, amb adaptació del seu contingut al 
resultat, estimatori o no, de les al·legacions formulades segons s'ha acordat als punts primer i 
segon anteriors.

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)
Ordenança Fiscal 1.5.  Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU)

2. Taxes
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Ordenança Fiscal  2.1. Taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança Fiscal 2.3.  Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
Ordenança Fiscal 2.10. Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública

CINQUÈ: Els acords definitius en matèria d'aprovació i modificació d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2017, 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.

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA

_____________________

3 INICI TRÀMITS CONTRACTACIÓ

3.1 EXP.: N774160037. INICI TRÀMITS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DEL MUNICIPI DE  
BARBERÀ DEL VALLÈS.

Atès els antecedents que consten incorporats dins l’expedient relatiu a la contractació del 
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) del municipi de Barberà del Vallès, que es va adjudicar 
a l'empresa CLECE, SA (expd. SSPP-U006-SPGE140033), segons contracte subscrit en data 
31 de desembre de 2012, la vigència del qual ha de finalitzar el proper dia 31 de desembre de 
2016.

Atès l'informe emès pel Cap de la secció de Benestar Social i Salut, del què es desprèn la 
necessitat de continuar prestant aquest servei que està qualificat com a dret universal i 
subjectiu d'acord amb el grau i nivell de dependència amb què ha estat valorada la persona 
(L39/2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència), i és de competència obligatòria del serveis socials bàsics de l'Ajuntament, 
d'acord amb la Llei 12/2007, d'11 d'octubre. 

Atès que, en aquest sentit, el mateix informe tècnic proposa que s'iniciï el corresponent 
procediment per a una nova contractació, així com la necessitat evident de manteniment del 
contracte subscrit actualment fins que no s'adjudiqui la nova contractació que tot just s'inicia; 
raó per la qual, es considera adient establir, amb l'exclusiva finalitat de garantir la continuïtat 
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de la prestació d'aquest servei social bàsic, la pròrroga forçosa del contracte subscrit amb 
l'empresa CLECE, SA amb les mateixes condicions de prestació i econòmiques que s’hagin 
vingut mantenint fins ara, circumstància que s'ha posat en coneixement de l'empresa i n'ha 
mostrat la seva conformitat. 

Atès que, a més, en el referit informe es proposa que la contractació es porti a terme per 
procediment obert, per raó de la quantia, i subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat 
amb el que disposen els articles 16, 157 i ss. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’acord 
amb el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars elaborats 
amb aquesta finalitat, incorporats a l’expedient. 

Atès el document emès per Intervenció de Fons, acreditatiu de l’existència de crèdit a les 
partides pressupostàries corresponents.

Fent ús de les competències atorgades en aquest Ple municipal en virtut de la disposició 
addicional segona del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, 

      
S’ACORDA:

PRIMER:  Iniciar expedient per a la contractació mitjançant procediment obert, per raó de la 
quantia, subjecte a regulació harmonitzada, dels Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) del 
municipi de Barberà del Vallès, amb un import màxim de licitació de 1.898.800,08 €, IVA no 
inclòs (IVA 4%), corresponent als dos anys de durada inicial del contracte, sense perjudici de 
la seva pròrroga anual, fins a una durada màxima de quatre anys pròrrogues incloses, l'inici 
del qual es preveu per al proper 1 de maig de 2017.

SEGON: Incorporar a l’expedient de contractació corresponent els documents següents:

- Informe emès pel Cap de la secció de Benestar Social i Salut 
- Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació 

juntament amb el Plec de prescripcions tècniques annex
- Document comptable emès per la intervenció de fons.

TERCER:  Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que juntament amb el de 
prescripcions tècniques particulars annex, regiran la contractació.

QUART:  Aprovar la despesa que representa aquesta contractació per a l’any 2017, per un 
import màxim de 658.250,72 €, IVA no inclòs, amb càrrec a les aplicació pressupostària 
2017-511-231-22706, quedant supeditada la mateixa a l'aprovació definitiva del pressupost 
municipal del 2017.

En aquest sentit, així mateix, i per tractar-se d'un contracte plurianual, l'adjudicació estarà 
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sotmesa a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del pressupost municipal 2017 i 
d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest 
contracte en els exercicis següents, tenint en compte que el valor estimat del contracte, inclòs 
els dos anys de possible pròrroga, ascendeix a un import màxim de 3.797.600,16 €, IVA no 
inclòs (4%).

CINQUÈ:  Prorrogar, així mateix, de forma expressa, mentre no s’adjudiqui novament el 
servei a través del nou procediment de contractació que tot just s’inicia amb el present acord, 
el contracte que es va subscriure en data 31 de desembre de 2012 amb l’empresa CLECE SA, 
en els mateixos termes i condicions que s’hi van fer constar. 

SISÈ: Establir una durada màxima de pròrroga del contracte esmentat de quatre mesos, a no 
ser que a la seva finalització no s'hagi produït la nova adjudicació i inici de la prestació pel 
nou contractista. I, amb aquesta finalitat, autoritzar així mateix la disponibilitat econòmica 
necessària per fer front a la gestió del servei, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2017-511-231-22706, fins a un import total màxim de 329.125,32 €, IVA inclòs, 
corresponent al període màxim de quatre mesos, segons s’especifica en l’informe tècnic emès 
amb aquesta finalitat pels Serveis responsables del seu control i supervisió, juntament amb el 
corresponent document comptable emès per la intervenció de fons municipal incorporat a 
l’expedient, quedant supeditada la mateixa a l'aprovació definitiva del pressupost municipal 
del 2017.

SETÈ: Acordar així mateix l’obertura del corresponent procediment d’adjudicació i, com a 
conseqüència d’això, la publicació de la convocatòria a licitació d’aquesta contractació, en la 
forma prevista en l’article 142 del TRLCSP.

VUITÈ:  Donar compliment a la resta de tràmits preceptius de gestió i d’impuls de 
l’expedient fins a la formalització per l’Alcaldessa del contracte corresponent, en els termes 
que fixi l’acord d’adjudicació.

NOVÈ:  Notificar el contingut d'aquest acord a l’empresa CLECE SA, amb expressió dels 
recursos que s'hi puguin interposar en contra de la mateixa.

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: 

Sra. Pérez: Tal i com avançava la Sílvia, en aquest punt ens proposem aprovar l'inici dels 
tràmits per a la contractació del Servei d'Atenció Domiciliària del municipi de Barberà del 
Vallès. Aquest servei actualment està adjudicat a l'empresa CLECE, segons el contracte que 
es va subscriure el 31 de desembre de 2012 i la seva vigència finalitza justament ara el proper 
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31 de desembre de 2016.
S'han estat estudiant diferents formes d'entomar aquest servei i, definitivament, des de la part 
política i la part tècnica doncs com que es consolida la necessitat de continuar prestant aquest 
servei, quantificat també, com diu també la part expositiva de l'acord, com un dret universal i 
subjectiu d'acord amb el grau i nivell de dependència amb el que ha estat valorada la persona 
i és de competència obligatòria dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament, doncs el que ens 
disposem justament és aprovar aquest inici de tràmits per poder dur a terme aquest servei.
Abans de començar la part resolutiva que deia l'acord, sí que faré unes pinzellades breus dels 
plecs de clàusules que després explicarà més detalladament el primer tinent d'Alcaldia, el 
David Clarà, i respondrà qualsevol dels dubtes que es plantegin des de l'oposició, perquè en 
aquest plec de clàusules administratives particulars com en les prescripcions tècniques sí que 
és un dels expedients amb el que hem dedicat molts esforços diferents seccions de la casa. Ja 
no només per poder donar més hores de servei, sinó també poder donar un millor servei 
d'atenció domiciliària i també un dels objectius que a, més a més, aquest Ple havia adquirit el 
compromís que era vetllar per les condicions econòmiques i les condicions laborals de les 
treballadores i treballadors que de manera indirecta a través de subcontractes treballessin per 
aquest Ajuntament.
Com deia, aquest servei farà una ampliació considerable del preu de les hores diürnes. 
També com a novetat aquest servei farà per primer cop un número considerable d'hores en 
horari nocturn i festiu que era una de les altres novetats d'aquest servei.
Després també s'inclou com a novetat en el plec de clàusules del servei que tenim a 
l'actualitat incloure tota una sèrie de penalitats per salvaguardar doncs, justament aquest 
servei, que en cas de l'empresa adjudicatària no fos responsable amb el compromís adquirit 
amb aquest Ajuntament, que estan especificades a la clàusula 33a.
I després una de les altres novetats importants d'aquest servei és que en els criteris 
d'adjudicació s'ha optat per la formula 51-49, 51 pels criteris avaluables de forma automàtica i 
49 pels criteris avaluables de judici de valor apostant de manera expressa doncs per aquestes 
orientació social d'aquest plec de clàusules. En els criteris avaluables de forma automàtica 
també per primer cop en aquest Ajuntament els 41 punts aquests, no responen bàsicament a 
l'oferta econòmica, sinó que hi ha una... d'aquests 51, perdó, 41 responen a l'oferta econòmica 
i 10 responen a les propostes de millora salarial envers les seves treballadores perquè 
bàsicament són tot dones les que fan aquest servei.
Pel que fa als criteris avaluables de judici de valor hi ha 17 punts atorgats a la proposta 
d'organització del servei, 12 a disposar dels sistemes d'informació, comunicació i coordinació 
i fins a 8 punts per aspectes de qualitat de servei i 12 punts per l'orientació social i 
mediambiental que fa l'empresa d'aquest servei.
Com a novetat també en aquest plec de clàusules s'incorpora una auditoria anual, independent 
del servei que serà encarregada per l'Ajuntament a una empresa externa especialitzada i que 
s'haurà de fer càrrec l'empresa adjudicatària.
Aquestes són les novetats més rellevants que inclou aquests plecs de clàusules que estaven a 
l'expedient i que tots els portaveus de l'oposició han pogut consultar. I ara explicat una 
miqueta així per sobre aquests grans canvis sí que aniria a la part resolutiva de l'acord, que 
diu:
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(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 3.1 de la preacta)

Sr. Rivera: Bona tarda a tothom. Començo la meva intervenció que serà breu.
En primer lloc, manifestar el posicionament del nostre grup que serà a favor d'aquest acord. 
Entenem que hi ha progressos i és un progrés aquesta ampliació d'horari -en horari de vespre i 
de cap de setmana-. És molt positiu que s'introdueixin encara més criteris socials a la 
contractació, per tant, això ho compartim. Evidentment, la solució que ens agradaria, i 
entenem que bona part de l'equip de govern la compartirà, seria municipalitzar aquest servei 
en vies com mancomunar amb altres ajuntaments o buscar eines com Barberà Inserta, malgrat 
tot, com que veiem que és un pas de progrés donarem el suport a l'acord.
Gràcies.

Sr. Clarà: Jo per acabar de matisar una mica com ha anat aquest procés perquè és veritat que 
sí que com a govern ens hagués agradat remunicipalitzar el servei. Si us fixeu, veureu que hi 
ha una pròrroga forçosa i que la raó també és perquè precisament prèviament ja s'havia 
estudiat aquesta possibilitat. 
És un servei molt complexe, que és difícil de remunicipalitzar, però la formula del contracte 
que és a dos anys, més u, més u, precisament va en la línia de poder treballar o de tenir aquest 
marge de temps a dos anys per buscar formules com la que, per exemple, deia el Pepe, que a 
través de programes d'inserció puguem al final fer com circuits doncs d'atenció a les persones. 

Un tema interessant que sí que s'havia d'esmentar, primer agrair a tot l'equip tècnic de 
l'Ajuntament el compromís perquè hi ha hagut moltíssimes versions -hi ha clàusules socials 
que com deia són novetats i que han costat una mica d'encaixar- i també doncs donar les 
gràcies a un assessor de l'Ajuntament de Barcelona, al senyor Francisco Blanco, que ens ha 
fet un cop de mà per introduir tots aquests criteris. 
I bé, doncs explicar una mica la fase prèvia, que ha sigut la de parlar amb sindicats. Tenim la 
possibilitat tot i que no ens agrada doncs haver de portar aquest servei a concurs, també doncs 
perquè entenem que és un servei que el col·lectiu de treballadores familiars ja està prou 
precaritzat i això doncs per moltes clàusules socials que posem en el contracte és molt difícil 
de solucionar en el contracte, això ja és producte de negociacions col·lectives que s'han fet 
malament, però com a mínim sí que hem pogut incorporar doncs propostes com han fet 
sindicats com, per exemple, ha pogut ser l'UGT o sobretot  la CGT que sí que hi ha participat 
activament. Per tant, crec que és un contracte que recull pràcticament doncs la majoria de 
demandes del servei. Que, com a mínim, doncs la orientació que té és que empreses 
d'economia social o empreses que presentin un projecte que vagi més enllà de l'oferta 
econòmica tinguin moltes opcions de guanyar aquest concurs.
Com a novetats importants, doncs això. Remarcar també que hi ha un règim de penalitats 
important i detallat que val la pena mirar-se'l en el que implica doncs que en aquesta auditoria 
que es farà anualment que pagarà l'empresa adjudicatària doncs que si es detecta algun 
incompliment  d'algunes de les clàusules tant del propi servei com de les clausules socials, 
doncs l'Ajuntament tindrà eines per poder reaccionar. 
Per tant, al final l'orientació de tot el contracte, hi havia dos focus polítics principals que eren, 
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per una banda, millorar les condicions a la mesura que ens és possible a l'Ajuntament de les 
treballadores que presten el servei i millorar el servei en si mateix, ampliant doncs les hores, 
com es deia, ampliant també el servei nocturn i tenint un pes, o sigui donant més pes al que és 
el projecte en si mateix, que no pas a l'oferta econòmica. També remarcar que això sortim a 
17 euros, que parlem d'un preu/hora força elevat, que ens hauria de permetre, en principi, 
tenir una amplitud d'ofertes i que finalment doncs el preu no sigui un criteri d'adjudicació, 
sinó que ho sigui el propi servei.

Sra. Pérez: Només per demanar disculpes i agrair el recolzament exprés de Recuperem. 
Gràcies.

_____________________

4 APROVACIÓ BASES

4.1 EXP.: SSPP-U043-N524160029. APROVACIÓ DE LES BASES 
REGULADORES DE CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS I 
INFRAESTRUCTURALS A LES ASSOCIACIONS DE MARES I PAR ES 
D'ALUMNAT I ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D'ALUMNAT DELS  
CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS DEL 
MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS EL CURS 2016-2017.

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

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

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

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

· Activitat de biblioteca oberta als centres educatius organitzades per les AMPA/ AFA 
adreçades a l’alumnat i prèviament prevista en el Programació Anual del Centre i 
aprovada pel Consell Escolar.
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· Activitat de casal de vacances d’estiu organitzat per les AMPA/AFA dels centres 
educatius de primària durant el mes de juny i juliol que no tinguin carácter familiar, es 
desenvolupin amb una finalitat educativa, s’organitzin de manera general de dilluns a 
divendres i en la qual els i les participants no hi facin nit.

4. Atès el Programa Municipal d'Educació, aprovat per la Junta de Govern Local de data 20 
de setembre de 2016, que en el seu apartat 2.4.1. Suport a l'educació en el lleure relatiu 
als ajuts econòmics i infraestructurals a les AMPA/AFA  per a activitats extraescolars, 
biblioteca oberta i casal de vacances d'estiu, estableix que l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès elaborarà unes bases per a la concessió d'ajuts i establirà convenis amb les 
associacions de mares i pares d'alumnat i les associacions de famílies d'alumnat dels 
centres educatius del municipi que promoguin activitats, projectes o programes en els 
àmbits de les activitats extraescolars, de biblioteca oberta i de casal d’estiu.

Disposicions legals aplicables:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
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- Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament del Registre 
d'associacions.

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

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

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

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

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

ACORD:

PRIMER:  Aprovar les bases reguladores adjuntes que, en règim de concurrència 
competitiva, estableixen l'objecte i finalitats, marc normatiu, sol·licitants i requisits, criteris 
obligatoris i prioritaris de concessió, procediment i valoració de sol·licituds, i forma de 
justificació i pagament dels ajuts per a la realització dels programes d’activitats de les 
associacions de mares i pares d’alumnat i associacions de famílies d'alumnat als centres 
educatius del municipi de Barberà del Vallès durant el curs 2016-2017.

SEGON: Aplicar les despeses que es puguin generar per la concessió dels següents ajuts 
econòmics i infraestructures establertes a les bases amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries, que a tal efecte, i condicionat a l'aprovació del pressupost de l'exercici 
econòmic del 2017, s'habilitaran i es dotaran de l'import suficient. 

· Ajuts destinats a les AMPA/AFA per a les d’activitats extraescolars, l'activitat 
de biblioteca oberta, el servei de neteja assumit per les AMPA/AFA, i el suport 
auxiliar al monitoratge per a necessitats educatives específiques a l'aplicació 
pressupostària 2017.531.326.48000 (Serveis complementaris d'Educació. A 
famílies i institucions).

· Import destinat al pagament del servei de neteja assumit directament per 
l’Ajuntament, a l'aplicació pressupostària 2017.531.323.22699 (Funcionament 
centres docents. Altres despeses diverses).
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· Import destinat al pagament de l’assessorament normatiu i pedagògic per al 
desenvolupament dels casals de vacances d’estiu, a l'aplicació  pressupostària 
2017.531.326.22799 (Serveis complementaris d'Educació. Altres treballs realitzats 
per empreses i professionals).

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

QUART: Facultar indistintament a l'alcaldessa Sra. Sílvia Fuster Alay i el regidor delegat en 
matèria d'Educació i formació continuada, el Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas, per a la 
signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l'execució dels acords aprovats.

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: 

Sra. Pérez: Com deia l'alcaldessa ens disposem a això a aprovar aquestes bases reguladores 
emmarcades dins del pla estratègic de subvencions que aquest Ajuntament va aprovar en el 
passat Ple del mes d'abril, en el que s'establien doncs afavorir l'organització d'activitats 
educatives en el lleure, en la seva qualitat educativa i la seva adequació a la normativa vigent. 
Afavorint l'accés igualitari a les activitats extraescolars i de lleure i promovent l'ús per part de 
l'alumnat, professorat, famílies i estudiants i població en general de la ciutat de les 
biblioteques escolars més enllà de l'horari lectiu.
Una miqueta el que recull aquestes bases justament és tot aquest conjunt de subvencions que 
en tres àmbits diferents per una banda les activitats extraescolars, per una altra, les activitats 
de biblioteques obertes dels centres escolars de primària de la ciutat i, per últim, les activitats 
de casal de vacances d'estiu donen tot un volum d'ajuts a les AMPA/AFA dels diferents 
centres educatius de la nostra ciutat. 
Una miqueta si mirem les bases, com feia en el punt anterior, s'ha volgut donar prioritat i de 
fet comença les bases amb les finalitats i objectius de l'atorgament d'aquests ajuts, que com 
deia, és afavorir l'organització de les activitats educatives en el lleure, afavorir l'accés 
igualitari a les activitats extraescolars, fomentar l'expressió, socialització, el desenvolupament 
de la creativitat i el sentit crític, afavorir el desenvolupament de capacitats d'expressió 
corporal, artística i un ús creatiu del lleure amb coordinació amb els centres educatius; 
promoure l'ús per part de l'alumnat, professorat, famílies i estudiants i població en general de 
la ciutat, de totes les biblioteques escolars més enllà de l'horari lectiu; fomentar els espais de 
trobada per intercanvi i convivència entre famílies i organització d'activitats en coordinació 
amb els centres educatius i, per últim, potenciar la coeducació, la tolerància, el respecte a la 
diversitat, la participació i la convivència intercultural.
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També com en el punt anterior, només faré esment a les novetats, als canvis respecte a bases 
reguladores de processos anteriors. 
I en l'article núm. 2 marca el marc normatiu, en l'article núm. 3 que parlava de sol·licitants, en 
aquest cas s'afegeixen els requisits -seria la novetat-, tots aquests requisits són els establerts 
d'acord a la nova normativa. Són els requisits que hauran de complir les diferents 
AMPA/AFA dels centres educatius. En el seu article 4, parla dels criteris obligatoris per a la 
concessió d'aquests ajuts. L'article 5 parla dels criteris prioritaris per la concessió d'ajuts. 
L'article 6, abans parlava del procediment de la sol·licitud, ara fa una petita puntualització i 
parla de procediment de sol·licitud de la subvenció -afinant una miqueta més el contingut 
d'aquest article-. A l'article 7 s'inclou una novetat, un preàmbul quan parla en el termini de 
sol·licitud de la subvenció fa un recull de tota la normativa i ho expressa de la següent 
manera: 
“Per tal de fer efectius els principis de publicitat i concurrència l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès informarà a través de la seva pàgina web dels diferents tràmits i comunicacions 
efectuades a la base de dades nacionals de subvencions i de la data de publicació de la 
convocatòria en el diari oficial corresponent”, la resta de l'article quedaria igual. 
En l'article 8 que abans parlava només de la valoració de les sol·licituds s'inclou també el 
procediment de concessió de la subvenció. 
En aquest procediment es tramita, evidentment com no pot ser d'una altra manera, en règim 
de concurrència competitiva, parla que s'iniciarà d'ofici mitjançant una convocatòria aprovada 
per la Junta de Govern, que serà publicada a la base de dades nacional de subvencions i parla 
també que segons estableix l'article 22 de la Llei 38/2003 del règim general de subvencions la 
proposta de concessió de la subvencions es formularà a l'òrgan concedent mitjançant un òrgan 
col·legiat a través de l'òrgan instructor, això és una novetat d'aquestes bases. Entenent en 
aquest sentit, l'òrgan concedent la Junta de Govern Local de l'Ajuntament i l'òrgan col·legiat 
que formularà la proposta estarà presidit pel regidor de l'àmbit competencial d'Educació i els 
vocals seran el Cap d'Àrea de Serveis Personals, la Cap de la Secció municipal d'Educació, 
una tècnica de la Secció municipal d'Educació, un representant de les AMPA/AFA de 
primaria del Consell municipal d'Educació i en aquest cas actuarà com a secretari d'aquest 
òrgan col·legiat una persona funcionària de l'àrea de Serveis Personals en la que es delegui 
aquest encàrrec. L'òrgan instructor serà la secció  municipal d'Educació de l'àrea de Serveis 
Personals i aquí també s'introdueix com funcionaran tots aquests òrgans i les precisions que 
determinaran.
Pel que fa l'article 9, que parla dels criteris per a calcular els imports dels ajuts, no hi ha cap 
novetat. En les activitats extraescolars l'ajut màxim que es concedirà serà de 1.400 euros a 
cada AMPA/AFA que ho sol·liciti.
En el cas de les activitats de biblioteca oberta l'import serà el mateix, un import màxim de 
1.400 euros per AMPA/AFA que ho sol·liciti i curs escolar.
I en el cas de les activitats de casal de vacances d'estiu estem parlant d'un import màxim a 
abonar per part de les famílies que rebin el servei de casal d'estiu que serà de 85 euros per 
setmana.
Aquests ajuts també, a més a més, d'aquest ajut en import econòmic doncs comporten també 
tota una sèrie de cessió d'usos de centres educatius, els serveis de consergeria corresponents, 
l'assessorament normatiu i pedagògic a les AMPA/AFA i el pagament dels serveis de neteja 
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és directa o indirectament, l'ajut econòmic de suport auxiliar al monitoratge per als infants 
amb necessitats educatives específiques però això sí que ho incorporaven les bases anteriors.
L'article 10 parla de les obligacions de les AMPA/AFA beneficiàries d'aquests ajuts.
L'article 11, de la forma i termini de justificació de la subvenció, i així fins arribar a l'article 
12 del pagament de les subvencions i, per últim, l'article 13, que parla de la invalidesa 
reglament i modificació a les subvencions, que aquí, simplement, es fa referència al règim 
normatiu vigent sense tornar a desglossar tota la normativa corresponent.
Explicat una miqueta això, passem a la part resolutiva de l'acord que diria:

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

Sr. Pérez: Bon vespre a tothom.
Bàsicament nosaltres, valorar positivament el tema dels ajuts i les subvencions a les AMPA 
per a dedicar aquest tipus d'activitats extraescolars, casals d'estiu i tot el que es contempla en 
aquestes subvencions perquè bàsicament creiem que aporten molts beneficis al col·lectiu 
infantil sobretot en el foment de les seves tant habilitats, com aptituds i de cara als interessos. 
I en definitiva, creiem que és una manera de donar suport a la feina feta per les AMPA.
Gràcies.

_____________________

5 APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT

5.1 EXP.: 2015N51800001 (UPNU150001). APROVACIÓ INICIAL DEL 
REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM.

Vist el projecte del Reglament municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram, què ha estat 
redactat per la comissió d’estudi i redacció que va ser creada a l’efecte mitjançant decret de 
l’alcaldia núm. 2015LLDC002898, de 15 de desembre de 2015, pel qual es disposà l’inici 
d’expedient per a la redacció del reglament.

Atès que, conforme així s’expressa a la dita resolució, la redacció del reglament té per objecte 
que l'Ajuntament es doti d'un nou instrument normatiu que reguli el servei municipal de 
clavegueram i de l'ús de la xarxa de sanejament d'acord a l'evolució que ha experimentat la 
matèria des de l'aprovació a l'any 1991 de la encara vigent Ordenança municipal sobre l'ús de 
la xarxa de clavegueram, per a l'exercici adequat de les funcions de gestió de la xarxa de 
sanejament municipal i la supervisió i control dels abocaments que es duen a terme a la 
mateixa, sens perjudici de les facultats que corresponen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
i, en el seu cas, a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Atès que l’article 4.1, a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
(en endavant LRBRL) atribueix al municipi la potestat reglamentària dins l’esfera de les 
seves competències, entre les quals l'article 25.2 de la mateixa llei estableix les de les 
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matèries de medi ambient urbà, apartat b); evacuació i tractament d'aigües residuals, apartat 
c); infrastructura viària i altres equipaments de la seva titularitat, apartat d); i protecció de la 
salubritat pública, apartat j).

Atès el que disposen els articles 49 y 70.2 de la LRBRL, 178 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
(en endavant TRLMRLC), i 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb el procediment 
d’aprovació d’un ordenança.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, així com la resta que són d’aplicació, amb el dictamen favorable previ de la 
Comissió informativa núm. 2 de territori i medi ambient, desenvolupament econòmic, comerç 
i ocupació, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal, amb caràcter 
indelegable, l’article 52.2, d) del TRLMRLC, es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER:  Aprovar inicialment el Reglament municipal sobre l'ús de la xarxa de 
clavegueram.

SEGON: Sotmetre a informació pública el present expedient i el reglament que s'aprova 
inicialment pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), a un diari de comunicació escrita de difusió en la ciutat i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials esmentades.

TERCER:  Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant 
el termini d’informació pública, el text del reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de d’adoptar cap acord ulterior.

Un cop aprovat definitivament, el reglament es publicarà de la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al BOPB: el seu text íntegre.

b) Al DOGC: la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment 
esmentada. 

D’altra banda es comunicaran els presents acords i el text del reglament a la Delegació del 
Govern de l’Estat a Catalunya i al Departament de Governació, Administracions  Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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QUART:  Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 13 (2 RECUPEREM, 4 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)  
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (2 PP, 6 PSC)

_____________________

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

Sr. Díaz: El Reglament municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram que es proposa 
aprovar té com a finalitat regular com s'ha d'utilitzar i gestionar aquesta xarxa sense perjudici 
de les facultats específiques que corresponguin a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l'Agència Catalana de l'Aigua, substitueix l'ordenança municipal sobre l'ús de la mateixa 
xarxa aprovada l'any 91, fins ara vigent, i que ha quedat desfasada en alguns aspectes i que es 
deroga o es derogaria. 
Incorpora una regulació de nous aspectes amb una visió integral del cicle de l'aigua, per a 
l'exercici adeqüat de les funcions de la gestió de la xarxa de sanejament municipal i la 
supervisió i control dels abocaments que es duen a terme a la mateixa.
També contempla la figura de gestor del servei que sí que volem remarcar que és de forma 
genèrica, però que en el benentès que el que es preveu i el que està previst és que això ho 
assumeixi l'empresa municipal SABEMSA.
També la gestió de la xarxa consisteix en desenvolupar les tasques que preveu el pla director 
de clavegueram que es va aprovar l'any 2012, estem parlant ja d'uns quants anys, no? I el 
protocol d'actuació per al control d'abocaments al medi natural també és del mateix any, del 
2012.
També dir que històricament la gestió de la xarxa que s'havia fet des de l'Ajuntament ha estat 
reactiva i amb aquest reglament de clavegueram doncs això diguéssim que ho solucionem 
solucionant diguéssim la dinàmica aquesta reactiva de solucionar els problemes a mesura que 
anaven sorgint, no? I el pla director i el nou reglament i les accions complementàries que 
s'estan emprenent doncs preveuen un sistema d'actuació de tipus preventiu proactiu i que de 
la manera que la gestió comporta un manteniment i millora de la xarxa per evitar l'aparició 
sobtada de problemes i que poden tenir greus conseqüències ambientals i econòmiques.
Jo passaria també directament als acords:

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

Sr. Rivera: Primer de tot manifestar el sentit del nostre vot, votarem a favor d'aquest acord. 
Entenem que hi ha un doble objectiu i que compartim. El primer reimpulsar aquest pla 
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director de clavegueram que s'esmentava i desenvolupar evidentment la xarxa de sanejament 
de la ciutat que ja quan s'aprovava aquest pla director ja el diagnòstic era que calia fer 
inversions, que calia establir una taxa i que, evidentment, és un temps d'esmerçar més 
esforços.
En segon punt, obre camí per gravar d'una manera diferenciada i si és possible progressiva els 
diferents usos d'aquest servei. Nosaltres entenem que aquest reglament és eminentment 
tècnic, per tant, tot i que segur que hi ha moltes coses a millorar, nosaltres l'accent no el 
posarem en fer esmenes en aquest reglament, sinó a l'ús que podem fer d'aquest reglament des 
de l'Ajuntament. 
Per tant, donem aquest vot de confiança per poder desenvolupar aquestes potencialitats que hi 
veiem. Per tant, el vot és a favor.

Sr. Báez: Hola, bona nit.
És una mica per posar de manifest la nostra intenció de vot que de moment serà abstenció. 
Com diu el punt de l'ordre del dia és una aprovació inicial. Sabem perfectament que això 
també tracta d'impulsar el pla director de clavegueram que vam aprovar en Ple també en el 
seu  moment, però tampoc hem tingut el suficient temps per examinar plenament el document 
i tenint en compte que tant es poden presentar via al·legacions, com tindrem un altre Ple per 
aprovació definitiva, de moment ens reservem aquests dies fins la propera vegada que vingui 
al Ple per revisar-ho i estudiar-ho i en qualsevol cas si convé també fer algun tipus 
d'al·legació.
Gràcies.

Sr. Díaz: Bàsicament això, també agrair el sentit del vot que ja avançat Recuperem i també 
entomar la proposta que també s'està dient de treballar també. És informació pública, és una 
aprovació inicial i que... entomar positivament això, totes les al·legacions i a propostes de 
desenvolupament i de millora del present reglament que ara s'aprova.
Gràcies.

_____________________

6 DECLARACIÓ

6.1 EXP.: UBVV160023. DECLARACIÓ D'OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O 
UNTILITAT MUNICIPAL A L'EDIFICI NODUS BARBERÀ.

Vist el que preveuen els articles 6.1 de l’Ordenança fiscal 1.4 i l'article 8.6 de l’Ordenança 
fiscal 2.2; d’acord amb l’informe emès al respecte pels serveis tècnics municipals, incorporat 
a l’expedient; amb el dictamen favorable de la Comissió informativa de Territori i Medi 
Ambient, Desenvolupament econòmic, Comerç i Ocupació; i fent ús de les facultats que 
atribueixen a aquest òrgan municipal els preceptes esmentats,

S’ACORDA:

PRIMER:  Declarar la condició d'obra d’especial interès o utilitat municipal d'aquelles de 
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rehabilitació de la façana i altres reformes interiors de l'edifici Nodus Barberà, emplaçat al 
carrer Mogoda, 1, promogudes per la societat mercantil municipal ACTIVIDADES 
INTEGRADAS, SA (AISA), atesa la concurrència sobre les obres de les circumstàncies 
justificatives d’aquesta declaració que requereixen els articles 6.1 de l’Ordenança fiscal 1.4 i 
l'article 8.6 de l’Ordenança fiscal 2.2, i als efectes que, si s’escau, l’administració promotora 
i/o titular d'aquell pugui gaudir dels beneficis fiscals que prevegin les Ordenances fiscals 
vigents.

SEGON: Notificar el present acord a la AISA, amb expressió dels recursos que procedeixin 
contra el mateix, així com a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Díaz: Això és una declaració que en altres moments també s'han fet per altres tipus 
d'instal·lació  i doncs ara si voleu... també és una informació que ja es va explicar i comentar 
en la Informativa i si creieu convenient en principi passaria directament als acords:

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 6.1 de la preacta)

_____________________

7 MESURES PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ

7.1 EXP.: UPVV160002. MESURES DE PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DEL 
TORRENT DE CAN LLOBATERES.

Vist el contingut de l'informe emès pel cap de l'Àrea de Serveis Territorials en relació al 
Torrent de Can Llobateres i el seu entorn, l'emissió del qual obeeix a la preocupació que 
provoca a la Corporació local la situació en què es troba en l'actualitat aquest àmbit territorial 
i l'interès en la seva protecció i recuperació.

Atès que l'informe esmentat indica textualment:

1. Situació geogràfica i d'urbanització

Degut als processos d'urbanització i ocupació del territori que s'han produït durant el segle 
XX als assentaments urbans de l'entorn metropolità, els terrenys que han quedat lliures 
adquireixen un valor molt més rellevant, de manera que es planteja la seva salvaguarda 
com a acció vital en compliment del principi general de l'actuació urbanística de garantir el 
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desenvolupament sostenible i la utilització racional del territori i el medi ambient i de les 
determinacions del planejament territorial vigent d'afavorir la diversitat del territori i 
mantenir la referència de la seva matriu biofísica, de protegir els espais naturals, agraris i 
no urbanitzables, preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori, 
moderar el consum de sòl i protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el 
territori.

En aquest context, degut a la situació estratègica respecte les vies de comunicació i les 
reduïdes dimensions del terme municipal, al territori de Barberà queden escassos terrenys 
que no hagin estat objecte d'aquesta ocupació. La majoria d'aquests terrenys es concentren 
a l'entorn del riu Ripoll i al torrent de can Llobateres (1), petit afluent que té un paper 
territorial estratègic com a connector biològic entre l'espai del Ripoll i l'extens espai 
agroforestal que té com eix central la riera de Santiga (2) però que seguint en direcció nord 
ens porta fins a la Serralada Prelitoral. Entre aquests dos espais no urbanitzats hi ha 
escassos corredors de comunicació, per aquest motiu val la pena preservar el torrent de can 
Llobateres, pels seus valors intrínsecs com espai natural però també, i sobretot, per aquest 
paper de connector territorial i biològic.

2. El pla de can Rabella i el projecte de la zona de serveis viaris contigua al carrer de 
ca n'Alzina

El carrer de ca n'Alzina (3) és el vial que connecta els polígons de can Roqueta (8) amb la 
carretera B-140 (4)  entre Sabadell i Santa Perpètua. Aquest vial va esdevenir el nou límit 
administratiu entre els termes municipals de Sabadell i Barberà, de manera que al costat est 
el territori és del TM de Sabadell i a l'oest hi ha can Rabella que pertany a Barberà.

El Pla general d'ordenació urbana de Sabadell, aprovat l'any 1993, qualificava els terrenys 
compresos entre aquest vial i el torrent de can Llobateres com a  zona de serveis viaris (5); 
a aquesta zona se li donava la classificació de sòl urbà per disposar de vial i serveis 
urbanístics.
 
A l'altre costat del carrer de ca n'Alzina, al TM de Barberà, es troba àmbit de can Rabella 
(6) que és encara un espai lliure d'urbanització proper al corredor natural abans descrit. El 
pla general municipal d'ordenació urbana de Barberà, aprovat l'any 2000, donava la 
possibilitat de desenvolupar-hi un pla parcial de delimitació, que està aprovat i és vigent 
des de l'any 2006, tot i no haver-se urbanitzat ni edificat encara.

Per tant entre la zona de serveis viaris de Sabadell i la zona de can Rabella de Barberà, el 
corredor del torrent de can Llobateres s'estreny i adquireix un valor encara més rellevant. 

3. Degradació del torrent com a conseqüència de l'erosió
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El torrent de can Llobateres està patint en els últims anys un procés d’erosió molt agressiu. 
El fenomen enunciat es començà a notar a principis de la dècada 2000 – 2010, i amb el pas 
dels anys s’ha anat agreujant. Inicialment es va atribuir el fenomen a la construcció i 
posada en funcionament de la depuradora del Ripoll de Sabadell, (7) però més endavant es 
va veure que els cabals d’aigua que arribaven a baixar esporàdicament pel torrent, 
provocant la forta erosió, no podien provenir exclusivament de la depuradora i es va 
constatar que durant aquests mateixos anys s’havia urbanitzat i edificat una gran superfície 
de la capçalera de la conca vessant del torrent, a can Roqueta (8), impermeabilitzant el 
terreny i canalitzant les aigües pluvials al torrent, amb una concentració i velocitat molt 
més elevada que quan els terrenys del polígon eren camps. 

Per tot el que s’ha exposat, des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, entenem que en el 
territori d’aquest municipi s’estan patint les conseqüències d’actuacions que s’ha dut a 
terme, que afecten al comportament hidràulic del torrent de can Llobateres. 

4. Empremta de la traça de la reserva viària per a la construcció d'unes noves vies, 
anomenades "interpolar" i "autovia del Ripoll"

El planejament urbanístic afegeix a aquest punt tan fràgil de connexió entre espais no 
urbanitzats, la previsió d'unes noves grans infrastructures viàries; anomenades "via 
Interpolar" (9) i "autovia del Ripoll" (10), que es recullen en els plans generals de tots els 
municipis per on passa i també en el pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat l'any 
2010, ja què forma part de la xarxa de carreteres planificada des de la Generalitat.

Han passat més de 40 anys des que es va planificar aquesta xarxa de carreteres (red 
arterial de 1975) i les circumstàncies han canviat tant que resulta qüestionable el model de 
desenvolupament territorial, basat en estendre una gran xarxa d'infrastructures viàries 
sobre el territori, prescindint de les condicions ambientals i paisatgístiques d'aquest 
territori. 

5. Barrera que forma la carretera B 140

La carretera B 140 (4) forma una barrera en el corredor d'espais no urbanitzats  descrit. 
Cal preveure com es pot fer permeable aquesta barrera si es protegeix i es recupera el 
corredor del torrent. 

Per altra part l'esmentada carretera pateix el problema de manca d'espai per a vianants, 
parades d'autobús i bicicletes.  

6. Proposta d'actuació
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Per tot el que s'ha exposat, es proposa que l'Ajuntament de Barberà acordi adoptar diverses 
mesures per fer possible la protecció d'aquest corredor:

 1) Considerar com espai d'interès natural el corredor que forma el torrent de can 
Llobateres.
2) Instar als Ajuntament de Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda a treballar 
conjuntament per consensuar les mesures adoptar per a la protecció d'aquest espai.
3) Adaptar el planejament urbanístic a les mesures de protecció per fer-la efectiva.
4) Actualitzar i ampliar, si cal, l'estudi d'impacte i degradació del Torrent de Can 
Llobateres per procedir a la seva reparació, instant el compromís de les administracions 
públiques implicades, en concret l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència Catalana de l'Aigua.
5) Impulsar un projecte conjunt de protecció d'espais no urbanitzats i de 
permeabilització i millora de la carretera B-140 (com a via apte per vianants, bicicletes, 
amb parades d'autobús...) entre els municipis de Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i 
Barberà

Atès, doncs, que l'informe realitza una exposició detallada de l'estat que presenta la zona, una 
valoració de les causes que hi han contribuït de manera decisiva, destaca la importància 
ambiental de l'àmbit i formula determinades propostes de caràcter estratègic adreçades a la 
seva protecció i recuperació com a corredor biològic entre l'espai agroforestal de la riera de 
Santiga i el riu Ripoll.

Atès que l'article 66.3, f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, atribueix al municipi la competència de 
protecció del medi.

Atès, finalment, que en virtut de les previsions de l'article 140.1, apartats a), c) i d), de la Llei 
40/2015, de 20 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les administracions públiques 
han d'actuar i relacionar-se entre sí d'acord amb els principis de lleialtat institucional, 
col·laboració i cooperació, respectivament.

És per tot això que, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 de 
territori i medi ambient, desenvolupament econòmic, comerç i ocupació; i fent ús de les 
facultats que confereix a aquest òrgan municipal l’article 52.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, ja indicat, es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER:  Donar conformitat a l'informe emès pel cap de l'Àrea de Serveis Territorials en 
relació amb el Torrent de Can Llobateres i el seu entorn, el contingut del qual ha estat 
transcrit a la part expositiva dels presents acords.

SEGON: Deixar constància expressa del compromís de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 
en la protecció i recuperació del Torrent de Can Llobateres i el seu entorn com a corredor 
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biològic entre l'espai agroforestal de la riera de Santiga i el riu Ripoll. I, com a conseqüència, 
d'endegar i articular oportunament les actuacions administratives necessàries en ordre a:

a) Considerar com a espai d'interès natural el corredor que forma el torrent de Can 
Llobateres.

b) Adaptar el planejament urbanístic a les mesures de protecció d'aquest espai per fer-les 
efectives.

c) Actualitzar i ampliar, en el seu cas, l'estudi d'impacte i degradació del Torrent de Can 
Llobateres per procedir a la seva reparació, instant el compromís de les administracions 
públiques implicades, en particular l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència Catalana de l'Aigua.

d) Impulsar un projecte conjunt de protecció d'espais no urbanitzats i de permeabilització 
i millora de la carretera B-140 (com a via apte per vianants, bicicletes, amb parades 
d'autobús) entre els municipis de Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès.

TERCER:  Interessar formalment i expressament la col·laboració i cooperació dels 
Ajuntaments de Sabadell i de Santa Perpètua de Mogoda per a l'assoliment de comú acord de 
les mesures que calgui adoptar per a la protecció d'aquest àmbit territorial.

QUART: Notificar aquests acords a l'Ajuntament de Sabadell, a l'Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda i a l'Agència Catalana de l'aigua, perquè en tinguin coneixement dels 
mateixos.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Díaz: Sí... aquest potser me l'estava reservant per arribar a aquest punt perquè sí que tinc 
la intenció en principi de llegir tot el text perquè entenc també ajudarà una mica a situar la 
proposta i la intenció d'aquesta declaració.
Diguéssim que és una dinàmica que també vam comentar respecte a una actuació que hi 
haurà que en principi hi ha previst doncs que hi hagi una actuació en el que és tot el polígon 
de Can Rabella i diguéssim que ja vam comentar que des de l'Ajuntament teníem la intenció, 
malgrat aquests projectes, com a govern tinguem molt poques eines per poder donar-li un gir, 
sí que com a govern el que no volíem és estar parats en el sentit d'implementar o articular 
diferents respostes que entenem que poden apaivagar un projecte que en principi com a 
govern no estem al 100% identificats. 
I una d'aquestes actuacions o d'articular una d'aquestes actuacions en relació al Torrent de 
Can Llobateres. I en aquest sentit, aquesta proposta. Diguéssim que faré la lectura dels punts 
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que tenim i després del que serien els acords:

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

Sr. Rivera: Bé, això és gairebé com una moció, tot i que en aquest cas, a diferència de les 
mocions ordinàries té efectes jurídics, per tant, ens agrada.
Compartim el text que s'aprova, per tant, donarem suport i estem a favor per dos motius, un el 
més evident, que és la protecció específica d'aquest corredor de Can Llobateres i de l'espai de 
la llera del Ripoll -que és el que volem-, pel seu valor natural, però també perquè si heu 
passejat pel Torrent de Can Llobateres us haureu adonat que la destrossa és evident, tot i que 
s'han fet actuacions en anys anteriors, l'estat actual és deplorable, per tant, això és urgent i 
important.
En segon lloc, d'altra banda, també és una bona ocasió per començar a revisar el 
desenvolupament d'actuacions urbanístiques, el planejament que hi ha en aquesta ciutat i en 
l'entorn més immediat. Hem d'intentar complir amb els objectius de la sostenibilitat 
ambiental, però també una sostenibilitat social. El valor que té els espais naturals no és només 
per posar-los en el mapa, sinó que són una riquesa i un valor per la ciutadania i pels veïns i 
veïnes de la nostra ciutat i de l'entorn.
Per tant, en donem suport.

Sr. Pubill:  Bon vespre a tothom.
Nosaltres, evidentment, també votarem a favor. I jo crec que no cal afegir gaire cosa més al 
que ha explicat el Fabi i que també ha comentat el company de Recuperem.
Gràcies.

Sra. Pérez: Donar les gràcies a totes les persones que des de la regidoria de Territori i Medi 
Ambient han fet possible aquest acord i aquesta implicació dels tres ajuntaments. Com ja 
sabeu era una reivindicació també de la Plataforma de fa molts anys de cuidar i preservar 
aquest espai. I ara, com deia el company Rivera, no en forma de moció, sinó en forma d'acord 
plenari que ens compromet i ens facilita i ens obre la via per trobar solucions a aquell espai.

Sr. Báez: Bona nit.
També per manifestar el nostre acord a aquest punt del dia. No sabíem que hi havia un acord 
amb els ajuntaments de Sabadell i de Santa Perpètua perquè de fet la part dispositiva no ho 
diu, tot i que diu interessar formalment i expressar la col·laboració... però sí ja el tenim molt 
millor perquè sinó a part dels efectes jurídics, que deia el José Luís Rivera, no deixa de ser 
tampoc una declaració d'intencions. És alguna cosa que volem fer però que encara no hem 
posat les eines per fer-ho, tot i que, òbviament és un tema que es necessita, que celebrem que 
vingui aquí i que el tirem endavant. I que si a més pot ser repartit amb els ajuntaments, que 
com a mínim, un és el que causa els problemes que és... perquè això ve per tota la 
urbanització del polígon de Can Rabella, que al final, quan urbanitzes l'aigua no filtra i acaba 
tirant per un cantó i el cantó més baix, precisament, és el torrent. Per tant, no és que sigui 
causant l'Ajuntament de Sabadell, però sí que està bé que pugui contribuir i aportar, igual que 
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si el de Santa Perpètua també contribueix i aporta, en definitiva celebrar el punt del dia, 
aquestes mesures i òbviament votar a favor.
Gràcies.

Sr. Díaz: Aclarir... perquè també és important que fem debat i que explicar també i poder 
aprofundir en el sentit de dir que l'origen d'això jo ja ho explicat i he estat sincer, l'equip de 
govern es troba amb un projecte urbanístic que és el de Can Rabella, és un projecte urbanístic 
que com a govern doncs no estem còmodes havent d'aprovar o havent de donar una aprovació 
final o havent de permetre una actuació que pot ser sí que si comencéssim de zero la faríem 
diferent i sí que amb el nou govern de Sabadell sí que el que li plantegem perquè no és 
l'obra... Can Rabella s'ha de fer, l'efecte tant negatiu sobre el torrent és tota la urbanització del 
polígon de Can Roqueta, que és històric o molt més àmplia, això sí que voldria explicar-ho i 
que com a govern des de la regidoria de Territori i Medi Ambient i compartit amb tots els 
grups que estem al govern sí que diem d'implementar actuacions, que com a mínim, no 
agreugin encara més una situació en la qual -ja ho vaig explicar en la Comissió Informativa- 
és el moment d'implementar, articular altres actuacions a banda doncs que haguem de... o no 
tinguem una marxa enrere en un projecte d'urbanització, com serà lo de Can Rabella. Llavors, 
aquesta diguéssim moció, aquesta declaració que no és una moció en el sentit de dir... perquè 
també ens obligarà el que articula són aquestes coses que jo us vaig posar en comú, que com 
a equip de govern hem valorat de dir en primer lloc, sí que hi ha una prèvia d'un acord previ 
entre els ajuntaments que és en el cas de l'humanització de tot el que és el vial de la carretera 
de Santiga, que això és una proposta que va engegar l'Ajuntament de Santa Perpètua que això 
va arribar a l'Ajuntament de Barberà i també al de Sabadell i que diguéssim que aquí sí que 
s'han fet contactes per mirar d'humanitzar aquest vial que ara, diguéssim que està més pensat 
pel transport rodat i que després també com ajuntament, per exemple, el Torrent de Can 
Llobateres doncs no té una especifitat de protecció, diguéssim sí que hi ha alguna cartografia, 
però diguéssim que el Torrent de Can Llobateres en el planejament urbanístic de la ciutat, i 
tot l'àmbit del Riu Ripoll i del Bosc de Santiga, no tenim una eina de planejament que això sí 
que ens obliga. Aquí el que estem dient és que -almenys l'equip de govern l'encàrrec que en fa 
a mi a nivell polític i jo el que faré també als tècnics de la regidoria- ens haurem de posar a 
treballar per generar una eina de planejament que preservi, que posi en ordre tot l'àmbit 
fluvial i tot l'àmbit del Riu Ripoll i el Bosc de Santiga i tot el que el que és el Torrent de Can 
Llobateres.
I després també parlem d'altres coses, també parlem de la posició de govern en relació a un 
planejament viari supramunicipal que és la via del Ripoll i la via Interpolar, que diguéssim 
que també tenim eines, no? Diguéssim que si entrem en temes de planejament i de 
preservació d'aquest espai doncs podem entrar també -hi ho dic així clarament- en conflicte 
perquè si com a ciutat no ens interessen aquest tipus i aquest model viari, doncs igualment 
encara que ens ho tombin o ens ho tornin a tombar, doncs com Ajuntament tenir una posició 
clara.
Per tant, sí que hi ha obligacions a fer, vull dir, i que ens hem de posar i que ja ens hem posat 
a treballar. De fet el sentit d'aquesta declaració és això, és a dir, avançar-nos al tema de Can 
Rabella i tenir ja un marc d'actuació que ens posi sobre la taula el que hem de fer com a 
Ajuntament i com a ciutat també, per ja dic, preservar un espai que també el que diem és la 
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última oportunitat per tenir un connector, diguéssim que de forma natural el Riu Ripoll ja ho 
és a nivell de tota la comarca del Vallès, però un connector que sí que volem preservar és el 
Torrent de Can Llobateres perquè que sí que ens connecta a tot un espai agroforestal que 
pertany als ajuntaments de Polinyà i Santa Perpètua i que ens connecta a una Serrada 
Prelitoral i entenem que això, com a Ajuntament i com a govern, però jo entenc també com a 
Ajuntament i com a ciutat, és un interès que hauríem de defensar tots i totes.
Gràcies.

_____________________

8 DONAR COMPTE AL PLE 

8.1 EXP.: 2016N0170011. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

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

Sra. Sempere: Bona nit. La nostra pregunta és pel senyor Roger Pérez, doncs seria saber quin 
és el motiu del retràs en el primer pagament del conveni amb les entitats.

Sra. Fuster: Perdó, estem a les resolucions d'Alcaldia Presidència. No passa res, només per 
aclarir... és respecte a algun dels...especifiqui primer el número de resolució perquè 
puguem...no passa res, no us amoïneu, és per buscar la referència...

(Comentaris)

...és el 2953, el busquem. Primer pagament del conveni anual 2016 a entitats culturals, és 
així? Dons endavant.

Sra. Sempere: Molt bé, doncs, el que comentava, doncs preguntar al senyor Pérez quin és el 
motiu del retràs en el primer pagament del conveni a les entitats. Doncs, bé aquests convenis 
ajuden al funcionament de les entitats a la realització d'actes i d'activitats a les ciutats i no 
entenem aquesta espera d'11 mesos.
Gràcies.



28

Sr. Garcés: La meva pregunta és relativa al decret 3031, del 2 de desembre, que el títol diu 
aplicació al pressupost d'ingressos no pressupostaris, era només conèixer el contingut d'aquest 
decret, que no té perquè ser ara...qualsevol altre moment. Gràcies.

Sra. del Frago: Bona nit. El contingut també del decret 2908, que és el sobreseïment i arxiu 
de l'expedient del SAREB, i el 3142, que posa literalment provisional d'admeses i excloses 
per no sabem a què... ja està saber-ho.
Gràcies.

Sra. Pérez: Pel que fa l'ingrés de l'aplicació no pressupostària és l'ingrés dels mocadors de la 
festa major, és aquell import que sempre queda en aquell terreny que va a aplicació no 
pressupostària perquè evidentment no estava pressupostat a inicis.
Pel que fa al llistat provisional d'admeses i excloses és, evidentment, el llistat provisional d'un 
procés selectiu i és la última convocatòria que s'ha publicitat del lloc d'una persona tècnica 
superior, de les últimes convocatòries que hem fet a la secció de Recursos Humans.

Sr. Clarà: Respecte al decret que parla de la SAREB dir que no és un sol expedient sinó que 
són diversos expedients els que s'han obert doncs a la SAREB. La informació concreta 
d'aquest no la tenim aquí, us la podem fer arribar, però ja us avanço que el recurs o l'estratègia 
que està fent servir la SAREB doncs quan se la està sancionant per tenir els habitatges durant 
més de dos anys buits, que és en base a la Llei 18/2007 per on s'està atacant i també en base a 
l'informe que tenim de la Diputació que ens marca una mica la via. 
La manera que estan justificant ells és que estan fent gestions per comercialitzar-los, de fet si 
mireu en alguna pàgina de gestores immobiliàries les estan començant a comercialitzar. Això 
fins ara no ho estàvem fent, vull dir que el contraatac una mica per justificar que sí que tenen 
voluntat d'ocupar-los és això. Per tant, ara doncs nosaltres haurem de contraatacar per la via 
jurídica d'una altra manera, segurament doncs serà com havíem dit en algunes altres ocasions 
per la via administrativa amb una sanció de quantia més important, perquè realment no els 
estan ocupant. Vull dir, de fet hi ha alguns i ja ho hem dit alguna vegada que ni tan sols s'han 
donat d'alta subministraments mai.
La informació concreta d'aquest, no sé quin és, us la fem arribar, però és aquesta.

Sra. Fuster: De totes maneres, d'algun decret d'aquests que demanin més informació no hi ha 
cap problema en seure a posteriori i resoldre el que faci falta.

Sr. Pérez: Per la pregunta que ha fet la senyora Sempere. Sobre els temes dels convenis, s'ha 
fet fa poc el primer pagament, la veritat és que sí que aquest any anem una mica més retrasats 
de l'habitual pel tema que ha sigut una segona part de l'any de traspàs. 
I el que hem comentat en anteriors plens que anem com més collats en el tema de la 
normativa, en temes subvencions, s'està demanant paperassa a nivell de subvencions, estem 
parlem de 1.000, 2.000, 3.000 euros igual que subvencions de 50.000, 100.000... de grans 
quantitats i el que comentàvem que esperem que en propers anys ser més àgils, com ho estem 
intentant fer pel tema de Reis i altres convocatòries, una l'aprovació de les bases específiques 
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per evitar anar any rere any aprovant aquestes bases, que és el que més ens ocupa temps per 
esperar el temps de publicació i tot això i sobretot del que vam comentar també l'últim Ple a 
la pregunta del José Luís de l'ordenança general de subvencions que estem acabant d'ultimar, 
que estem donant ja la repassada i esperem que cap al primer trimestre del 2017 tinguem i 
agilitzem força el tema de les subvencions perquè sabem que és un tema important per les 
entitats perquè és la seva principal font de finançament, però això, esperem que al 2017 vagi 
tot molt millor.

_____________________

9. 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.

_____________________

9.1 EXP.: SSEE/2016/06. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
MUNICIPALS PER A L’ANY 2017.

ANTECEDENTS DE FET

Per acord plenari, de data 26 d'octubre de 2016, es van adoptar els acords d’aprovació 
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals que han de regir a primer de gener 
de 2017.

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 4 de novembre de 2016.

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

· Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya

- La reclamació 1a proposa corregir el coeficient d'actualització del valor cadastral a 
l'impost sobre béns immobles, de l'ordenança fiscal 1.1 Impost sobre béns immobles.
- La reclamació 2a proposa augmentar el tant per cent dels beneficis fiscals, de caràcter 
potestatiu, a les famílies nombroses a l'impost sobre béns immobles, de l'ordenança fiscal 
1.1 Impost sobre béns immobles.
- La reclamació 3a proposa que dels beneficis fiscals, de caràcter potestatiu, a l'Impost 
sobre activitats econòmiques, s'apliqui una bonificació del 50% a partir d'un increment 
del 15% de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit, de l'Ordenança fiscal 1.3 
Impost sobre activitats econòmiques.
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- La reclamació 4a proposa augmentar el tant per cent dels beneficis fiscals, de concessió 
potestativa, de l'impost sobre activitats econòmiques, dels subjectes passius que utilitzen 
o produeixen energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables, 
de l'ordenança fiscal 1.3 Impost sobre activitats econòmiques.
- La reclamació 5a proposa augmentar el tant per cent dels beneficis fiscals, de caràcter 
potestatiu, a favor de les construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de 
protecció oficial, de l'ordenança fiscal 1.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres.
- La reclamació 6a proposa afegir una bonificació dels beneficis fiscals, de caràcter 
potestatiu, en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan 
afectin a l'habitatge habitual del causant, de l'ordenança fiscal 1.5 Impost sobre 
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

· 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 constatables.

b) modificar l'acreditació del caràcter històric dels vehicles, amb el següent redactat: 
"a) Els vehicles que siguin considerats de caràcter històric, de conformitat amb el R.D. 
1247/1995, de 14 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics. A aquest 
efecte, es consideraran vehicles històrics aquells amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc 
anys comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si no es conegués la data de fabricació, 
es prendria com a tal la de la seva primera matriculació o, si no fos possible, la data en què el 
tipus de vehicle o la seva variant van deixar de ser fabricats. Per gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà acreditar, mitjançant certificat expedit per organisme oficial o per un club o entitat 
relacionat amb vehicles històrics, el nivell de conservació d'aquests vehicles d'acord amb les 
característiques del model original."

-   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.

- 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 
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clavegueram.
- 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.

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 de la tinenta d’Alcaldia de Serveis 
generals municipals i Serveis públics municipals.

ACORDS:

PRIMER: Estimar les reclamacions següents presentades pel:

· Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya

- S'estima la reclamació 1a establint el tipus de gravamen en 0,470% als béns urbans i 
rústics de l'Ordenança fiscal 1.1 Impost sobre béns immobles.

- S'estima la reclamació 2a establint una bonificació del 90%, en l'Impost de béns 
immobles (Ordenança fiscal 1.1) a les famílies nombroses amb 3 o més fills o amb 2 fills 
quan hi hagi algun d'ells que tingui la condició de discapacitat legalment reconeguda.

- S'estima la reclamació 3a establint una bonificació del 50%, de la quota tributària del 
període impositiu corresponent, als subjectes passius, a partir d'un increment del 15% de la 
mitjana de la plantilla de treballadors, amb contracte indefinit afectes al conjunt de les 
activitats desenvolupades al municipi, en relació amb l'Ordenança fiscal 1.3 Impost sobre 
activitats econòmiques.

- S'estima la reclamació 4a augmentant la bonificació a un 25%, als subjectes passius que 
tributen per quota municipal i que utilitzen o produeixen energia a partir d'instal·lacions 
per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració, de l'Ordenança fiscal 
1.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

- I s'estima la reclamació 6a afegint una bonificació del 95% en l'impost sobre l'increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) de l'Ordenança fiscal 1.5, en el cas 
que la renda anual del cònjuge del causant sigui inferior a 20.000,00 €.

Grup Municipal Recuperem Barberà

- S'estima la reclamació 4a  apartat b) incloent en el text de l'ordenança el contingut del 
R.D. 1247/1995, de 14 de juliol.
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SEGON: Desestimar les al·legacions següents presentades per:

· Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya

- No s'accepta la reclamació 5a, d'incrementar la bonificació a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial de 
l'Ordenança fiscal 1.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, atès que 
aquesta ordenança no va ser objecte de cap modificació i donat, per altra banda, que no 
es pot mesurar l'impacte econòmic ja que des de la Diputació de Barcelona no es 
realitza una explotació de les dades referents a les bonificacions de l'IBI. 

· 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 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 
fiscals al Ple corresponent de setembre

TERCER:  Acordar la imposició amb caràcter definitiu i aprovar, la nova Ordenança Fiscal 
2.17 Taxa per a verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas d'habitatge buit.

QUART:  Aprovar definitivament, per al l'any 2017 i següents, la modificació de l'Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal i 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)
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Ordenança Fiscal 1.3   Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Ordenança Fiscal 1.5.  Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU)

2. Taxes

Ordenança Fiscal  2.1  Taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança Fiscal 2.3. Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
Ordenança Fiscal 2.10 Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública

CINQUÈ:  Els acords definitius en matèria d'aprovació i modificació d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2017, 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.

_____________________

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

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

_____________________

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

Sra. Pérez: Per acord del Ple el 26 d'octubre d'aquest any es van adoptar els acords 
d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals, han estat exposades al 
públic tant al tauler de l'Ajuntament com al Butlletí Oficial de la Província i fins a data d'ahir, 
20 de desembre, que acabava el termini s'han presentat dues reclamacions. Una per part del 
grup municipal del Partit Socialista de Catalunya i una altra per al grup municipal de 
Recuperem Barberà.
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Passo a llegir les sis reclamacions que ha presentat el grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya.
La reclamació 1a es proposava corregir el coeficient d'actualització del valor cadastral a 
l'impost sobre els béns immobles, de l'ordenança fiscal 1.1 Impost sobre béns immobles. Com 
ja vam explicar a l'aprovació provisional el tipus que es proposava estava pendent de la 
publicitació per part de l'Estat de quin seria l'augment que ens aplicarien a l'Ajuntament de 
Barberà, la revisió cadastral, això ja s'ha publicat i, per tant, el grup municipal del Partit 
Socialista ja proposa que s'apliqui la segona opció, tenint aquesta dada.

(Efectua una lectura de la resta de reclamacions, les quals no es transcriuen per constar 
íntegres en el punt 9.1 de l’acta)

Dit això donar les gràcies als dos grups municipals per fer-nos arribar les seves reclamacions, 
sí que és veritat, com deia la Sílvia al principi del Ple hi havia una part que s'havia pogut 
incorporar a l'ordre del dia perquè s'havia fet arribar en temps suficient com per poder-la 
estudiar i valorar-la amb més calma i poder incloure l'impacte econòmic de la seva acceptació 
i, per tant, ens ha sigut més fàcil poder-les acceptar i de cara a les que s'han presentat més 
tard i que, a banda, de que no són objecte de reclamació perquè en alguns casos són generals i 
no parlen de les taxes en concret o els tributs modificats. Avançar ja des d'aquí que estem en 
converses constants per poder trobar canals de millorar tot el que són les ordenances fiscals 
de la nostra ciutat i, per tant, aquest camí que hem començat plegades doncs seguirem 
treballant conjuntament. 
D'aquesta manera sí que arribem als acords i per tant el primer punt de l'acor diu: Estimar les 
reclamacions següents presentades pel Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya:
S'estima la reclamació 1a establint el tipus de gravamen en 0,470% als béns urbans i rústics 
de l'Ordenança fiscal 1.1 Impost sobre béns immobles.
S'estima la reclamació 2a establint una bonificació del 90%, en l'Impost de béns immobles a 
les famílies nombroses amb 3 o més fills o amb 2 fills quan hi hagi algun d'ells que tingui la 
condició de discapacitat legalment reconeguda.
S'estima la reclamació 3a establint una bonificació del 50%, de la quota tributària del període 
impositiu corresponent, als subjectes passius, a partir d'un increment del 15% de la mitjana de 
la plantilla de treballadors, amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats 
desenvolupades al municipi, en relació amb l'Ordenança fiscal 1.3 Impost sobre activitats 
econòmiques.
S'estima la reclamació 4a augmentant la bonificació a un 20%, als subjectes passius que 
tributen per quota municipal i que utilitzen o produeixen energia a partir d'instal·lacions per a 
l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració, de l'Ordenança fiscal 1.4 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 I s'estima la reclamació 6a afegint una bonificació del 95%, aquí també agrair que el senyor 
Garcés va incorporar la petició que se li feia de la regidoria d'incorporar un màxim de renda 
anual, i per tant, s'estima la reclamació 6a afegint una bonificació del 95% en l'impost sobre 
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) de l'Ordenança fiscal 1.5, en 
el cas que la renda anual del cònjuge del causant sigui inferior a 20.000,00 €.
Pel que fa al grup municipal Recuperem Barberà s'estima la reclamació 4a  apartat b) incloent 
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en el text de l'ordenança el contingut del RD 1247/1995, de 14 de juliol, que especifica molt 
bé quins seran els vehicles considerats com a històrics.
En el segon punt de l'acord s'explica per què desestimem la resta de reclamacions presentades.
Pel que fa la 5a reclamació, que és la única desestimada per part de les presentades pel grup 
municipal del Partit dels Socialistes, parlava de l'increment d'una bonificació a favor de les 
construccions, l'Ordenança fiscal 1.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i atès 
que aquesta ordenança no va ser objecte de cap modificació, no es pot acceptar. Per una altra 
banda, tampoc havíem pogut treballar a nivell d'ara i mesurar l'impacte econòmic que tindria 
aquesta reclamació, i per tant, tampoc l'haguéssim pogut aprovar encara que hagués estat 
subjecte de modificació.
Pel que fa al grup municipal de Recuperem també expliquem per què no s'accepten les 
reclamacions. En el cas de la 1a i de la 2a, donat que caldria un informe tècnic-econòmic i 
parla, en global, de totes les taxes, ja li vaig expressar al regidor, al senyor Rivera, la 
dificultat per poder fer totes les modificacions i taxes que aniria molt bé que concretessin i 
poguéssim treballar una per una les taxes i preus públics.
I per una altra banda, que en el cas de les subvencions, que no són objecte del present 
expedient. No obstant, com ja li deia estudiarem mesures de factors de progressivitat fiscal 
pel futur.
La 3a tampoc es pot acceptar, tot i que estem treballant en publicitar el document que reculli 
totes les bonificacions i subvencions que dóna l'Ajuntament, també com ja li vaig avançar en 
una trobada el contingut del mateix no és objecte d'Ordenança. Per tant, no es pot recollir 
com a reclamació, com a tal.
Pel que fa a la reclamació 4a, també parla d’un programa de subvencions, tampoc objecte 
d'Ordenança.
Pel que fa a les reclamacions de la 5a, 6a i 7a, ens passaria una miqueta com a la 5a del grup 
dels socialistes, que aquestes ordenances no van ser objecte de cap modificació, per tant, no 
es poden acceptar les reclamacions i seria el mateix que passaria amb la reclamació 8a, que 
tampoc és objecte d'aplicació en el text de les ordenances malgrat que l'equip de govern ja ens 
hem compromet a aportar els informes d'aplicació de beneficis fiscals a estar parlant de tema 
de subvencions i no del que és estrictament el que hauria de ser el text de les ordenances.
Amb aquestes respostes reitero el que us he dit al principi, abans de parlar dels acords, 
treballem, mirem de millorar tot el tema de subvencions, establint documents, a l’Àrea 
Econòmica estem treballant per això i totes les aportacions que fem plegades doncs aniran a 
millorar aquest tipus de document.
Anem doncs al punt tercer de l’acord que parla d’acordar la imposició amb caràcter definitiu i 
aprovar la nova Ordenança Fiscal 2.17, que és la Taxa per la verificació d'ús anòmal de 
l'habitatge en cas d'habitatge buit.
El punt quart que diu aprovar definitivament, per al l'any 2017 i següents, la modificació de 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal 
i de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen. 
Pel que fa als Impostos:
L’Impost sobre béns immobles, Ordenança Fiscal 1.1., Ordenança Fiscal 1.2. Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, Ordenança Fiscal 1.3 Impost sobre activitats econòmiques i 
l’Ordenança Fiscal 1.5. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
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Pel que fa a les Taxes, les taxes modificades van ser:
La taxa  2.1 Taxa per expedició de documents administratius, la taxa 2.3. Taxa per la 
prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions i la taxa 2.10 Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública.
I per últim el punt cinquè que diu que aquests acords definitius en matèria d'aprovació i 
modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, 
seran objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Sr. Rivera: En primer lloc, celebrar que en un cas hem aconseguit aclarir el malentès que 
teníem quan es van discutir les ordenances de 2016, que era el tema dels vehicles històrics. 
Nosaltres vam presentar una reclamació que era molt semblant, però no ens havíem entès i 
crec que és bo reconèixer que en aquest cas la comunicació ha funcionat millor i que hem 
aconseguit establir un text que és més aclaridor que tothom que miri les ordenances sabrà si 
el seu vehicle s’hi pot acollir o no i el podrà demanar. I penso que això és una bona notícia.
En segon lloc, reconèixer que gràcies a la feina dels companys i companyes del grup 
socialista doncs s’han produït, en la nostra opinió, tres modificacions que són 
substancialment positives. La primera reclamació que feien, sí que és veritat que ens va 
comentar el Xavi a la Informativa que això és un acord que tenim de tot el Consistori, però 
que segurament no gaire tard haurem de plantejar-nos si ens ho hem de replantejar aquest 
acord unànim, però entenem que és positiu que es pugui incorporar. També la 4a

 
que han 

presentat i la 6a. 
No estem igual de satisfets amb el tema de la 2a entenem que les  bonificacions a famílies 
nombroses indiscriminada trenca amb la progressivitat, per tant, no la compartim. Ni la 3a, 
tot i que, evidentment, caldria estudiar si els percentatges que hi havien abans de les 
bonificacions eren operatius o si realment és positiu que totes les empreses que creïn 
ocupació a partir del 15% de la plantilla, ja està bé aplica’l-s’hi, això tenim dubtes, però 
aquesta gradació que teníem ens genera dubtes.
Finalment, celebrar també que encara que s’ha denegat la 8a, en el text de l’acord diu que 
«l’equip de govern es compromet a portar els informes al Ple de setembre», per tant, ho 
celebrem. Per nosaltres això ja... és que ha estat també acceptada.
Malgrat tot, malgrat que hi ha avenços nosaltres no donarem suport a l’aprovació definitiva 
perquè, mireu, no és una qüestió tècnica. Nosaltres presentem algunes d’aquestes 
reclamacions sabent que la resposta serà que tècnicament l’han rebutjat i punt. Nosaltres el 
que estem dient amb aquesta presentació és que volem un model d’ordenances, un model de 
tributs locals que sigui progressiu i que ens serveixi no per donar un ajut puntual, sinó per 
detectar quines són les situacions de necessitat que es donen als veïns i veïnes de Barberà. 
Establir beneficis fiscals, no és una qüestió d’estalviar o de malbaratar diners, sinó de fer una 
política social proactiva. Per tant, nosaltres, evidentment, entenem perfectament que rebutgin, 
però també entenem que tot i que es rebutgen aquest diàleg es mantindrà i nosaltres 
mantindrem que no hi hagi un model de progressivitat o un model de tarificació social que 
sigui diferent per cada tribut o per cada taxa o per cada impost, sinó que en la mesura del 
possible hi hagi un mateix model que ens permeti fer polítiques realment socials.
Per tant, votarem en contra, però evidentment, la mà estesa per continuar desenvolupant 
algunes d’aquestes propostes que fem, que entenem que són compartides, com a mínim la 
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música s’hi assembla.
Gràcies.

Sr. Fernández: Buenas noches. Desde el grupo municipal del Partido Popular quería explicar 
un poco cuál era la posición, que será la abstención.
Y, en primer lugar, estamos de acuerdo en el hecho que entendemos que es positivo que se 
incluyan mejoras en aquellas bonificaciones de los impuestos, ¿no? Sobretodo a familias 
numerosas, que sin duda sí que tienen en cuenta...estamos hablando de familias numerosas 
con más de tres hijos o con dos hijos, en el cual uno de ellos, al menos, tiene una condición 
de discapacitado, con lo cual yo creo que es importante que este tipo de familias tengan una 
bonificación elevada.
Es significativo, que precisamente las modificaciones de este tipo de beneficios se aprueben a 
propuesta del regidor, del señor Garcés, precisamente cuando, sorprendentemente, mi grupo 
había presentado estas mismas alegaciones durante su mandato y que, sin embargo, habían 
sido sistemáticamente rechazadas. Yo pues me alegro de que sea precisamente él el que haya 
presentado este incremento de porcentajes de bonificación en las ordenanzas y que se hayan 
aprobado.
También vamos a recordar que estamos hablando de beneficios y de bonificaciones que están 
contempladas en la ley estatal desde el año 2002, gracias a una reforma importante que hubo 
de los impuestos locales, especialmente, como digo dando una mayor libertad a las 
Corporaciones Locales para regular este tipo de beneficios. Una reforma que fué 
precisamente aprobada por el Gobierno del Partido Popular ¿no?. 
Esto en cuanto a nuestro..., dijéramos voto positivo o nuestra posición positiva. 
Nosotros no votaremos a favor porque ya lo dijimos en la aprobación inicial, estamos en 
desacuerdo con el hecho de que se apruebe una tasa por el uso anormal de la vivienda en caso 
de las viviendas ocupadas (sic) ¿no?. Nosotros creemos que esta tasa no cumple, dijéramos, 
los requisitos que pretende ¿no? Que es de alguna manera... ser un castigo para las entidades 
o para las personas físicas, es decir, para los ciudadanos que tengan desocupada una vivienda 
y creemos que ya existe para afrontar este problema pues una normativa y una fiscalidad a 
nivel autonómico que es la Administración competente. Por lo tanto, nosotros como Grupo 
Popular vamos a mantener nuestra posición de abstención.
Gracias.

Sr. Pubill:  Nosaltres, evidentment, votarem a favor i simplement doncs fer dos comentaris 
amb tot el carinyo del món com no pot ser d’una altra manera dels companys de Recuperem, 
celebrem diguem-ne doncs que hi hagin coses positives que les valoreu i entenem que 
segurament si continuem en aquesta línia aconseguirem que algun dia votem a favor aquestes 
propostes que en principi us agraden, no?
Agrair també als companys del Partit Socialista les aportacions que al final jo crec aquí no es 
tracta de dir qui les presenta, que també, sinó d’aportar coses positives per la ciutadania i jo 
crec que això és el que hem aconseguit amb aquestes ordenances, amb aquestes aportacions i 
acabar simplement recordant-li al company del Partit Popular que quan parlem de la taxa per 
habitatges buits no estem parlant de persones que tenen un pis o que tenen dos, sinó de grans 
tenidors i això és el que diu la llei. Gràcies.
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Sr. Clarà: Bona nit. Bé, primer agrair a tots els grups les aportacions i jo crec que a veure 
que podem dir que hem treballat molt per intentar donar una primera volta al que ha sigut 
aquests impostos i aquestes taxes, fent coses molt interessants com ja vam dir l’altra cop, 
doncs per exemple  el que és la diferenciació de l’IBI no residencial, en trams, que això ens 
ha permés també, de fet això té un impacte important sobre el pressupost i parlem doncs d'un 
pressupost que augmenta gairebé un milió d’euros i que en gran part és per aquesta mesura. 
Que això ja en si mateix és una mesura de progressivitat. Dit això, que s’ha fet molta feina i 
que la llei reguladora d’hisendes locals, el marc jurídic que tenim a l’Ajuntament, ens ho posa 
molt complicat perquè ens demana una quantitat de passos o de gestions burocràtiques que 
impliquen doncs que es necessita molt de temps per fer modificacions, sí que compartim 
políticament alguna de les coses que plantejava, per exemple, Recuperem. Com quan es parla 
de tarifació social. En aquest cas tarificació social per taxes i preus públics és una cosa que ja 
es va dir que ja s’estava treballant però precisament per això que deiem que necessita tot un 
recorregut, jo penso que durant el proper any les podem presentar en taxes doncs que són 
estrictament municipals o preus públics com poden ser els d’esports.
I després quan es parla, per exemple, de la segona reclamació, un sistema de miníms exempts, 
sí que ens agradaria poder fer això. Aquí hi ha diferents problemes, tal i com funciona ara, per 
exemple, el tema de les subvencions, doncs en l’IBI per persones que tenen dificultats 
econòmiques que és una cosa que aquest Ajuntament té i que potser és insuficient, ens 
comporta un altre problema, que és que primer l’hem de pagar l’impost. L’han de pagar quan 
no tenen diners i que hi ha gent que es pot beneficiar d’això, però la llei tal i com està doncs 
disposada ara, no és per aplaudir com es deia des de el Partit Popular, sinó al contrari la llei 
obliga a les persones a haver de pagar l’impost i després gairebé un any després se li retorna 
aquest import, quan parlem de persones  que tenen ingressos insuficients. 
Aquí és evident que hi ha un marge de millora important, perquè a més després, doncs això 
passa a l’òrgan de gestió tributària i al final són persones que se les persegueix d’alguna 
manera jurídicament per no haver pogut pagar una taxa per manca d’ingressos. Aquí podríem 
parlar d’autònoms, per exemple, arruïnats, que tenen deutes amb la Seguretat Social o amb 
Hisenda  que mai podran retornar. I per aquestes persones no es fan lleis de segona 
oportunitat, per tant, aquí és on tindríem el focus, és a dir, igual que s’han fet amnisties 
fiscals per grans fortunes, quan tenim un autònom arruïnat que ha exposat el seu patrimoni 
personal, doncs és perseguit directament des d’Hisenda i des de la Seguretat Social. Per tant, 
sí que el contingut polític el compartim plenament. El marge que té un Ajuntament o des del 
municipalisme són coses que són difícils de trencar, però bueno sí que continuem treballant 
aquesta línia. De fet, fins i tot, s’han plantejat línies d’ajuts que tampoc es poden fer, vull dir, 
al final el que ens trobem, malauradament, és que cada vegada doncs el marge de la soberania 
municipal és més petit per poder canviar realitats com aquesta. Gràcies.

Sr. Garcés: Molt bona nit. Content que s’hagin acceptat al Partit Socialista de Catalunya 
aquestes al·legacions, aquestes reclamacions, però m’agradaria fer algun comentari del que 
s’ha anat dient al llarg de les diferents intervencions.
El primer, és relatiu a l’increment de l’IBI, ja se m’ha avançat el portaveu de Recuperem, en 
aquest sentit, vam arribar a un acord, a un consens de 12 anys, que era algo molt important i 
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hem arribat, a més o menys a la meitat, d’aquest període i en el qual sí que hauríem de tornar 
a seure tots i reflexionar perquè hi ha hagut factors externs que això comporta que ho hem de 
tornar a mirar i jo crec que és interessant.
També des de Recuperem  es parlava el tema de les famílies nombroses, sí que hi ha 
progressivitat, és a dir, aquestes bonificacions que s’apliquen, només és a aquelles famílies 
que acreditin una renda anual inferior a 8.000 € per cada membre del que formen part 
d’aquestes famílies nombroses i n’hi ha un llindar d’ingressos pels quals tens dret a acollir-te 
a aquestes beneficis fiscals o no. Sí que s’havia d’incorporar des de llavors i no s’ha 
modificat s’ha mantingut, per tant, aquí sí que està recollit i també el que ha dit el company 
del Partit Popular, sí que es van incorporar alguna de les al·legacions que ara nosaltres hem 
tornat a posar perquè aquests beneficis fiscals tenen uns percentatges màxims. El que s’ha 
anat, a mesura, que l’economia ha canviat una mica, no és el mateix la situació actual a la que 
vam tenir l’any 2009, 2010, 2011, 2012..., que no es permetia fer aquestes modificacions ara 
mateix al que s’arriba és esgotar ja el percentatge màxim permès per aquest tipus de beneficis 
fiscals amb el qual estem contents que s’hagi pogut fer pas a pas, jo crec que el primer any 
que es va fer va ser a les ordenances fiscals del 2014 i el 2015 ja vam fer un pas bastant gran i 
ja en el 2017 fem aquest últim pas.
En quant a la nostra al·legació de l’ICIO, em sap greu que no s’hagi pogut portar a terme. 
D’acord que no hi havia cap modificació específica en aquest tema però el títol és l’aprovació 
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, això vol dir que sí no es 
modifica cap tribut no podem fer cap millora als diferents grups de l’oposició, però mentre 
que tinguem aquesta llei d’hisendes locals, que també s’ha dit, des de la taula presidencial 
que és algo pel que hem de lluitar tots perquè es canviés perquè és molt antiga i no recull les 
circumstàncies actuals. Això ho puc entendre, però sí que m’agradaria que s’estudiés perquè 
si ja sortís el redactat provisional al del 2018 en el sentit que això no es pot mesurar l’impacte 
econòmic. 
Jo dubto que aquest ajuntament no sàpiga avui en dia quants pisos de protecció oficial es 
construeixen a l’any en el nostre municipi. Això és una dada, que sí que es disposa. 
Per tant, no ens poden escudar en que la Diputació no pot calcular-ho. Està clar que les 
llicències d’obres es donen des de l’Ajuntament i sap quants pisos de protecció oficial es 
donen, independentment que no ho sabés, jo crec que és interessant que es construeixin pisos 
de protecció oficial en el nostre municipi. Per tant, haurem de donar el màxim de facilitat 
perquè això es produeixi i que no es construeixin de renda lliure. Per tant, jo crec que sí que 
és una al·legació que tenia sentit i que sí que tenim temps d’estudiar més endavant. Moltes 
gràcies per l’acceptació.

Sra. Pérez: Moltes gràcies per totes les intervencions i una miqueta com deies tú, si no hi ha 
modificacions d’ordenances no es poden fer reclamacions al respecte, per això jo em vaig 
posar en contacte amb tots els grups al setembre, justament, perquè ho poguéssim treballar en 
el text previ a la presentació inicial de les ordenances perquè ho haguéssim pogut treballar en 
aquell moment i no pràcticament en la darrera setmana que hem hagut de córrer per tancar, 
avui encara tancavem perquè hi havia reclamacions que es van entrar ahir a les 18:57 minuts 
del vespre. 
Aprenem totes de la situació d’aquest any i ens posem a treballar per en el segon trimestre 
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parlar del següent. Penso que com deia el David, aquest any són un punt d’inflexió, ja no 
només per aquestes coordinacions, que hem pogut... de seure, de parlar...encara que hagi estat 
per correu i de més, que l’oposició feu propostes i que nosaltres us fem contrapropostes per 
poder-les incorporar i sentir-nos més còmodes, sinó perquè penso que és la manera que totes 
ens impliquem en aquesta feina i de què puguem... que tots els grups us sentiu representants 
una miqueta al final amb els documents que es porten aquí, al Ple per aprovar.
Una miqueta per respondre al José Luís Rivera, el que ja ha dit ell, la bonificació de les 
famílies nombroses sí que té incorporat el topall aquell que ja és bastant just com per fer més 
progressivitat en aquest sentit que si volem estudiar altres propostes en les feu arribar i el que 
et vaig dir l’altra dia, seiem i ens feu arribar propostes o models, les estudiem i ja busco la 
manera de buscar l’impacte econòmic de les propostes que és el que se’ns reclama a nivell 
tècnic.
Penso que és important que és un punt d’inflexió en com s’havien vingut aprovant les 
ordenances fiscals en aquest Ajuntament i, per tant, el que us he dit al principi, és el 
començament del camí i, per tant, tenim moltes coses a canviar i moltes coses a millorar, però 
estic convençuda que entre totes l’aconseguirem. Moltes gràcies.

Sra. Fuster: Agrair el debat que tenim avui, que és fruit de debats previs importants i agrair a 
tots els partits polítics doncs l’aportació que feu també a les ordenances fiscals perquè 
d’alguna manera puguin estar treballades entre tots i totes les que conformem el consistori. 
Gràcies.

_____________________

9.2 EXP.: SSEE/2016/07. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA 
FISCAL 2.2 TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES O PER LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, 
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i 
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funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local.

En aquest sentit, les aprovacions i modificacions introduïdes al text de l'ordenança fiscal 2.2 
taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d'activitats 
comunicades en matèria d'urbanisme municipals obeeixen al compliment de les previsions 
normatives esmentades anteriorment.

ACORDS:

PRIMER:  Aprovar  provisionalment la modificació de l' Ordenança fiscal 2.2 Taxa per 
l'atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d'activitats comunicades en 
matèria d'urbanisme.

El text de les modificacions de les Ordenances Fiscals esmentades, consta a l’expedient com 
document número 1.

SEGON: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari de gran 
difusió de la província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats.

TERCER:  Els acords definitius en matèria d'aprovació i modificació d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació 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 13 vots a favor (2 RECUPEREM, 2 ERC, 
4 JUNTSXB, 5 PCPB) i 8 abstencions (2 PP, 6 PSC), donant lloc a continuació al 
corresponent debat i votació, amb el resultat següent:
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Vots a favor: 11 (2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)  
Vots en contra: 0
Abstencions: 10 (2 RECUPEREM, 2 PP, 6 PSC)

_____________________

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

Sr. Garcés: Es sobre la urgència d’aquest punt. Primer justificar el nostre posicionament de 
vot, que serà abstenció… disculpa, el que et deia… sí ja havies llegit abans el títol, ja sabíem 
de quin punt i tenim la proposta, el que passa que no sabem que debatrem perquè la proposta 
diu clarament “El text de les modificacions de les Ordenances Fiscals esmentades, consta a 
l’expedient com document número 1”, per tant, per això justifiquem que el nostre vot en 
aquest punt serà d’abstenció  a la urgència perquè no disposem del contingut del què es 
modifica. Res més.

Sra. Pérez: Xavi, perquè puguis decidir la urgència o no del punt.
El document 1 al que fa referència aquest acord és el document 1 de les ordenances prèvies, 
les que acabem d’aprovar definitivament. Per un error, en el document de la modificació 
d’aquesta taxa per atorgament de llicències urbanístiques que, per error material, no es va 
incorporar ni a l’ordre del Ple de l’aprovació inicial ni evidentment s’ha fet la publicitat. 
Llavors és un canvi que havíem parlat, tant a la Informativa com que estava a l’expedient del 
Ple de l’aprovació inicial de les ordenances, per això fa referència a aquest document, però 
que per error material no havia sortit a l’ordre del Ple i ni s’havia pogut fer exposició pública.
Si això us ajuda a l’hora de debatre la urgència, doncs aclariment fet.

Sra. Fuster: Jo entenia que havíeu fet l’aclariment previ a portaveus, entesos ara? Sí, val.

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

Sra. Pérez: Doncs com intentava explicar abans de votar la urgència perquè tothom estigués 
tranquil és un error material a l’hora de transcriure de fer l’ordre del dia del Ple de 
l’aprovació inicial de les ordenances, va saltar aquesta modificació. El document, a l’annex 1 
del document, a més són adequacions normatives no tenen més transcendència. La 
modificació consisteix que pel fa referència a la taxa 2.2 per l’atorgament de llicències 
urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, a 
l’article 4 es modificava al títol, abans era "responsables" i ara com ja sabeu, ha de dir 
"responsables i successors" i s’afegia el punt 3 que deia «les obligacions tributàries pendents 
s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat en els 
termes previstos a la Llei general tributària de l’Ordenança General». Pel que fa a l’article 10, 
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abans deia «llicència relativa a la primera autorització i ocupació dels edificis» i ara parla «en 
el cas de la comunicació prèvia» -com sabeu això també ha canviat- i simplement era aquesta 
petita modificació, igual que les modificacions normatives de l’article 11, els apartats a), b) c) 
d) i e) que fan referència a la nova llei, la Llei 39/2015, per tant, són adequacions normatives 
totes sense més sentit i sense canviar el sentit de la taxa en si. Anem doncs a la part resolutiva 
de l’acord.

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 9.2 de l’acta)

Sr. Rivera: El posicionament del nostre grup serà abstenció. Aprofitarem aquests 30 dies 
hàbils per estudiar-ho i, en tot cas si no es presenten reclamacions doncs s’aprovarà 
definitivament.

_____________________

9.3 EXP.: IAPG2016/01. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRES SUPOST 
GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
EXERCICI 2017.

Per acord plenari de data 23 de novembre de 2016 es va adoptar l'acord d'aprovació 
provisional del Pressupost general, de les Bases d'execució i de la plantilla de personal per a 
l'exercici 2017.

L'acord esmentat ha estat exposat al públic al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de novembre de 2016 pel termini de 15 dies 
hàbils. Dins el termini d’exposició pública s’han formulat les reclamacions següents pels 
interessats que es detallen a continuació:

- Grup Municipal Recuperem Barberà:

La 1a reclamació proposa desenvolupar i millorar el model de presentació dels comptes 
municipals que permeti comparar les previsions de l'exercici corrent amb les previsions 
inicials però també amb les previsions finals i execució d'exercicis no tancats, a nivell de 
programa i partida, i amb la possibilitat d'explorar el detall de cada factura.

La 2a reclamació proposa publicar de manera periòdica i accessible a tota la ciutadania les 
dades dels comptes municipals, salvaguardant, en tot cas, les dades protegides per la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Aquest 
procés de major transparència s'haurà de fer seguint els principis de reutilització de la 
informació pública que estableixen la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003 i la 
Llei 37/2007, de 16 de novembre, i d'acord amb la filosofia Open Data, en benefici del 
conjunt de la població.

La 3a reclamació proposa arbitrar els procediments per tal de presentar la informació 
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completa, a nivell de partida, concepte i factura corresponent a cada programa municipal per 
a un millor coneixement i control per part de la corporació i de la ciutadania de Barberà, 
especialment, les partides sota els epígrafs "despeses diverses" o "TRAE".

La 4a reclamació proposa establir un Pla d'Inversions per al període 2017-2019 en què es 
prevegin dotacions suficients per a les inversions recollides al Pressupost aprovat inicialment, 
a més de:

· Dotació per la recuperació del Mercat de Santa Maria com a Centre Social 
Comunitari.

· Dotació per a la recuperació i equipament del local municipal de la Plaça 
Vicens Vives.

· Dotació per a la recuperació de l'Espai del Castell de Barberà.
· Dotació per a la municipalització de Barberà Inserta.
· Previsió de despeses per equipar els diferents serveis municipalitzats, tant en 

el capítol d'inversions com en el d'arrendaments financers.

- María Trinidad Martos López, en nom de la Plataforma per una secundària de qualitat a 
Barberà del Vallès:

En la seva reclamació proposa crear una aplicació pressupostària destinada a les inversions 
necessàries per pal·liar el greu problema de l'escolarització de la secundària a Barberà del 
Vallès.

- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya:

En la seva reclamació proposa incrementar les següents aplicacions pressupostàries del 
pressupost 2017:

DESPESES
Orgànic 540 Cultura 50.000,00 €
Fundació Barberà Promoció per foment de l'ocupació 40.000,00 €
Fundació Barberà Promoció per plans d'ocupació 160.000,00 €
Adquisició habitatges segons normativa de tampteig 80.000,00 €
Inversions Institut Can Planas 670.000,00 €

TOTAL 1.000.000,00 €

INGRESSOS
2017 230 91300 Préstecs llarg termini 1.000.000,00 €

S’ACORDA:

PRIMER:  Desestimar totes les reclamacions presentades pels grups municipals Recuperem 
Barberà i Partit de Socialistes de Catalunya, i per la senyora María Trinidad Martos López per 
no ajustar-se a les reclamacions que únicament es poden presentar contra el pressupost segons 
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el que estableix l'article 170.2 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:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en aquesta 
llei.

b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat 
local, en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses 
pressupostades o bé d'aquestes respecte de les necessitats per a les quals estigui 
previst.

Les reclamacions presentades pel grup municipal Recuperem Barberà no fan referència al 
contingut del pressupost municipal, sinó al retiment de comptes i documents relacionats amb 
la informació complementària. Totes aquestes peticions s'estan treballant a través de la 
Comissió Informativa pertinent. Pel que fa a les propostes d'inversions, es tindran en compte 
per a exercicis futurs.

Pel que fa a la reclamació de la senyora María Trinidad Martos López, en el pressupost del 
2017 ja hi ha una aplicació pressupostària a Educació per reparacions i manteniments 
d'edificis, de la qual se'n podria estudiar la seva ampliació. Es proposa emplaçar a la senyora 
Martos López i a la Plataforma per una secundària de qualitat a Barberà del Vallès a 
començaments d'any per tal de trobar la solució al llarg del 2017 que més s'adequï a les 
necessitats dels problemes de les instal·lacions d'educació secundària. 

Pel que fa a la reclamació presentada pel grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, si es tingués en consideració, la dotació del capítol 9 d'ingressos seria de 
1.500.000,00 € i s'incompliria tant el Pla Pressupostari 2017-2019 aprovat pel decret 
2016LLDC000653 de 14/3/2016 com les Línies Fonamentals per a l'exercici 2017 aprovades 
pel decret 2016LLDC002327 de 19/9/2016.

SEGON: Aprovar definitivament el Pressupost general per a l'exercici 2017, 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 definitivament, les bases 
d’execució del pressupost i la plantilla de treballadors municipal (dins l'expedient hi ha tota la 
documentació relativa al Pressupost, a les bases d'execució i a la plantilla de treballadors 
municipals).

El resum del Pressupost general per capítols és el següent:

A) AJUNTAMENT

INGRESSOS

a) Operacions no financeres
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· Operacions corrents

Cap. 1 Impostos directes 18.935.619,61 €

Cap. 2 Impostos indirectes 800.000,00 €

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 8.349.341,17 €

Cap. 4 Transferències corrents 10.751.640,52 €

Cap. 5 Ingressos patrimonials 391.968,25 €

· Operacions de capital

Cap. 6 Alienació d’inversions reals 0,00 €

Cap. 7 Transferències de capital 1.320.226,69 €

b) Operacions financeres

Cap. 8 Actius financers 0,00 €

Cap. 9 Passius financers 500.000,00 €

TOTAL INGRESSOS 41.048.796,24 €

DESPESES

a) Operacions no financeres

· Operacions corrents

Cap. 1 Despeses de personal 13.016.502,13 €

Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis 16.628.070,19 €

Cap. 3 Despeses financeres 414.000,00 €

Cap. 4 Transferències corrents 3.891.205,49 €

Cap. 5 Fons de Contingència 424.653,37 €

· Operacions de capital

Cap. 6 Inversions reals 2.948.556,84 €

Cap. 7 Transferències de capital 741.000,00 €

b) Operacions financeres

Cap. 8 Actius financers 0,00 €

Cap. 9 Passius financers 2.984.808,22 €

TOTAL DESPESES 41.048.796,24 €

B) EMPRESA MUNICIPAL ACTIVIDADES INTEGRADAS, SA (AISA)

INGRESSOS

a) Operacions no financeres
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· Operacions corrents

Cap. 1 Impostos directes 0,00 €

Cap. 2 Impostos indirectes 0,00 €

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 17.020,00 €

Cap. 4 Transferències corrents 316.042,99 €

Cap. 5 Ingressos patrimonials 410.651,69 €

· Operacions de capital

Cap. 6 Alienació d’inversions reals 0,00 €

Cap. 7 Transferències de capital 0,00 €

b) Operacions financeres

Cap. 8 Actius financers 32.745,76 €

Cap. 9 Passius financers 0,00 €

TOTAL INGRESSOS 776.460,44 €

DESPESES

a) Operacions no financeres

· Operacions corrents

Cap. 1 Despeses de personal 488.265,70 €

Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis 218.194,74 €

Cap. 3 Despeses financeres 0,00 €

Cap. 4 Transferències corrents 0,00 €

Cap. 5 Fons de Contingència 0,00 €

· Operacions de capital

Cap. 6 Inversions reals 70.000,00 €

Cap. 7 Transferències de capital 0,00 €

b) Operacions financeres

Cap. 8 Actius financers 0,00 €

Cap. 9 Passius financers 0,00 €

TOTAL DESPESES 776.460,44 €

C) EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA 
MUNICIPAL , S.A (SABEMSA)
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INGRESSOS

a) Operacions no financeres

· Operacions corrents

Cap. 1 Impostos directes 0,00 €

Cap. 2 Impostos indirectes 0,00 €

Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 4.656.507,93 €

Cap. 4 Transferències corrents 49.986,40 €

Cap. 5 Ingressos patrimonials 107.427,65 €

· Operacions de capital

Cap. 6 Alienació d’inversions reals 0,00 €

Cap. 7 Transferències de capital 0,00 €

b) Operacions financeres

Cap. 8 Actius financers 0,00 €

Cap. 9 Passius financers 0,00 €

TOTAL INGRESSOS 4.813.921,98 €

DESPESES

a) Operacions no financeres

· Operacions corrents

Cap. 1 Despeses de personal 1.790.231,70 €

Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis 2.827.392,31 €

Cap. 3 Despeses financeres 18.167,17 €

Cap. 4 Transferències corrents 14.006,37 €

Cap. 5 Fons de Contingència 0,00 €

· Operacions de capital

Cap. 6 Inversions reals 0,00 €

Cap. 7 Transferències de capital 0,00 €

b) Operacions financeres

Cap. 8 Actius financers 0,00 €

Cap. 9 Passius financers 0,00 €

TOTAL DESPESES 4.649.797,55 €

TERCER:  Declarar no disponible el crèdit de l'aplicació pressupostària 2017 230 929 50000 
corresponent al Fons de Contingència.
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QUART:  Publicar al Butlletí Oficial de la Província el Pressupost definitivament aprovat i la 
plantilla municipal que s'incorpora com a annex.

_____________________

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

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

_____________________

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

Sra. Pérez: El mes passat, el 23 de novembre de 2016, vam adoptar l’acord d’aprovació 
provisional del pressupost general de les bases d’execució i de la plantilla de personal per 
l’exercici 2017. Aquest ha estat exposat al públic tant al tauler d’anuncis com al Butlletí 
Oficial de la Província i també fins ahir a última hora doncs es van presentar reclamacions 
per part, en aquest cas sí, Grup Municipal Recuperem Barberà, la senyora Maria Trinidad 
Martos López, en nom de la Plataforma per una Secundària de Qualitat a Barberà del Vallès i 
del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
També el que farem primer, serà explicar quines han estat les reclamacions presentades al 
pressupost i després en la part dels acords anirem mirant què podem acceptar i què podem 
millorar i entomar com a compromís l’equip de govern.
Pel que fa a les reclamacions presentades pel grup municipal Recuperem Barberà, la 1a 
reclamació proposa desenvolupar i millorar el model de presentació dels comptes municipals 
que permeti comparar les previsions de l'exercici corrent amb les previsions inicials però 
també amb les previsions finals i d'execució dels exercicis tancats, a nivell de programa i 
partida, i amb la possibilitat d'explorar el detall de cada factura. Aquí entenc en la Informativa 
es va facilitar aquest document que es demanava de les previsions inicials i les previsions 
finals. El tema d'explorar el detall de la factura sí que és una miqueta molt més complicat i 
que això a exposició pública és difícil de poder-ho assumir, però convidar a què quan vulgueu 
i tingueu dubtes sobre alguna cosa a l'àrea sereu benvingudes.
Pel que fa la reclamació 2a proposa publicar de manera periòdica i accessible a tota la 
ciutadania les dades dels comptes municipals, salvaguardant, en tot cas, les dades protegides 
per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. Aquest procés de major 
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transparència s'haurà de fer seguint els principis de reutilització de la informació pública 
d'acord amb la filosofia Open Data, en benefici del conjunt de la població. També després en 
la part resolutiva veurem totes les complicacions que té això, però bueno que també la 
voluntat és treballar i millorar els documents que compartim i evidentment, trobar la millor 
manera perquè, a més a més, tots els documents, per exemple, el que parlàvem tot just ara 
d'execució del pressupost, la ciutadania tal i com està el programa de gestió econòmica no sé 
si seria capaç d'entendre'l perquè per les persones que portem ja molts anys veient-ho, a 
vegades, costa identificar el que busquem, però bé, buscarem la manera de buscar solucions.
Pel que fa a la reclamació 3a es proposa arbitrar procediments per tal de presentar la 
informació completa, a nivell de partida, concepte i factura, corresponent a cada programa 
municipal per a un millor coneixement i control per part de la corporació i de la ciutadania de 
Barberà, especialment, les partides sota els epígrafs "despeses diverses" o "TRAE". És un 
document que també s'ha compartit en la Comissió Informativa i que també es valorarà la 
seva publicitat, igual que vam fer amb la liquidació del pressupost, igual que ho vam 
incorporar a la liquidació del pressupost, doncs mirarem de veure com es pot incorporar quan 
presentem si més no a incorporar-ho ja a l'expedient del Ple perquè en tingueu coneixement 
d'aquests dos conceptes de despeses diverses o TRAE, que és veritat que sempre hem dit que 
sobre aquest epígraf hi ha moltes coses i si ho podem desglossar doncs millor per totes.
També vull que sigueu conscients de la feina que implica això que és agafar el programa i 
anar picant una persona tot això, perquè tal i com tenim el programa informàtic de l'Àrea 
Econòmica no permet aquesta extracció de dades. Per això nosaltres ho havíem fet amb la 
liquidació del pressupost, però bé, valorem les peticions que es fan.
La reclamació 4a proposa establir un Pla d'Inversions per al període 2017-2019, que aquest 
any sí que s'havia incorporat a l'expedient, en el què es prevegin dotacions suficients per a les 
inversions recollides al Pressupost aprovat inicialment. Parla de dotació per a la recuperació 
del Mercat de Santa Maria com a Centre Social, parla de la dotació per a la recuperació i 
equipament del local municipal de la Plaça Vicens Vives, parla de la dotació per a la 
recuperació de l'Espai del Castell de Barberà, parla de la dotació per a la municipalització de 
Barberà Inserta i parla de previsió de despeses per equiparar els diferents serveis 
municipalitzats, tant en el capítol d'inversions com en el d'arrendaments. 
Això ens passarà el mateix amb la reclamació que presenta la senyora Trinidad Martos López 
i amb la reclamació que presenta el Partit dels Socialistes. El pla d'inversions és un pla 
d'inversions que, evidentment, té en compte totes aquestes coses, però nosaltres hem de fer la 
nostra planificació com a equip de govern i ha de concavir les nostres prioritats i el que 
pensem que sí que es pot fer, com sempre hem dit, sempre hem intentat i intentarem que els 
pressupostos siguin pressupostos realistes i, per tant, no posar un munt de coses que després 
no puguem entomar.
Pel que fa a la reclamació presentada per la senyora María Trinidad Martos López, en nom de 
la Plataforma per una secundària de qualitat a Barberà del Vallès, en la seva reclamació 
proposa crear una aplicació pressupostària destinada a les inversions necessàries per pal·liar 
el greu problema de l'escolarització de la secundària a Barberà del Vallès. Després en 
parlarem també d'aquest tema perquè entenc que aquí hi hagut una distorsió, les inversions en 
tot cas crec que devien parlar de les intervencions que s'haurien de fer a l'Institut Can Planas, 
més que el fet de l'escolarització, que les inversions, com ja sabeu no depenen de nosaltres, 
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sinó que és competència del Departament d'Ensenyament i que, per tant, no podem fer res en 
aquest sentit.
Pel que fa a les reclamacions presentades pel Grup Municipal dels Socialistes, bàsicament es 
centren en demanar cinc propostes d'increment en les següents aplicacions pressupostàries: 
50.000 € per Cultura, 40.000 € per la Fundació Barberà Promoció per foment de l'ocupació, 
160.000 € per la Fundació Barberà Promoció per plans d'ocupació, 80.000 € més per 
l'adquisició d'habitatges segons normativa de tempteig i gairebé 700.000 € d'inversions per 
l'Institut Can Planas, que entenc que anava en la línia de l'anterior. Estem parlant d'un total 
d'1.000.000 €, que es proposa en incrementar i que la proposta és que es faci a través de 
préstec de llarg termini, que es sol·liciti un préstec.
Parlant una miqueta recuperaríem el tema de les inversions, m'estimo més que puguem 
explicar com queden els acords i després les apreciacions sobre aquestes propostes que les 
faci justament l'equip que en el seu dia no va lluitar perquè l'Institut de Can Planas tingués les 
instal·lacions que es mereixia, doncs si més no, poden semblar una miqueta... ja no a 
destemps, sinó una miqueta demagògiques, però bueno després en parlarem d'això que 
suposo que tindrem temps a fer una miqueta de debat.
Anem a la normativa i aquí sí que m'estranya que el senyor Garcés faci aquestes reclamacions 
quan ell sap que és objecte de reclamacions, tornaríem al debat d'abans, tot això són coses per 
parlar abans del pressupost en què podem fer incidència en quines aplicacions 
pressupostàries, a posteriori, les reclamacions no contemplen canvis ni increments en les 
aplicacions que es proposen aquí i molt menys en aquest sentit a préstec de llarg termini, 
quan tenim un marc pressupostari i unes línies fonamentals que no ho contempla.
Així doncs anem a la part resolutiva de l'acord que sentint-ho molt ha de desestimar totes 
aquestes reclamacions presentades pels grups municipals Recuperem Barberà i Partit de 
Socialistes de Catalunya, i per la senyora María Trinidad Martos López per no ajustar-se a les 
reclamacions que únicament es poden presentar contra el pressupost segons el que estableix 
l'article 170.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En aquest RD es tipifica els 
tres supòsits en els que es poden presentar reclamacions que seria: per no ajustar-se a 
l'elaboració i aprovació dels tràmits establerts, que no seria el cas; per ometre el crèdit 
necessari per al compliment d'obligacions exigides a l'entitat local, en virtut de precepte legal, 
que tampoc és el cas; i per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació amb les 
despeses pressupostades, que tampoc és el cas. 
Parlem una miqueta més en concret de cada reclamació. 
Pel que fa a les reclamacions del grup municipal Recuperem Barberà -entenc que ens passaria 
el mateix que en el cas de les reclamacions de les ordenances fiscals- no fan referència al 
contingut del pressupost municipal, sinó al rendiment de comptes i documents relacionats 
amb la informació complementària que estem donant i aplicant en l'expedient del que és el 
pressupost municipal. 
Entenc que moltes d'aquestes peticions ja s'estan treballant a través de la Comissió 
Informativa pertinent -que penso que és el camí- i que, evidentment, que pel que fa a les 
propostes d'inversions, algunes són compartides amb l'equip de govern -ja ho saps- i, per tant, 
es tindran en compte per a exercicis futurs, però una miqueta el que sí que demanem és 
respectar els nostres tempus i els nostres moviments -que et deia abans- no podem incorporar 
coses al nostre pressupost que pensem que no tindrem capacitat per entomar-ho dintre 
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d'aquell any i tenim la nostra calendarització.
Pel que fa a la reclamació de la senyora María Trinidad Martos López, en el pressupost del 
2017 ja hi ha una aplicació pressupostària a Educació per reparacions i manteniments 
d'edificis, malgrat que aquests són per primària, en aquesta aplicació pressupostària es podria 
encabir l'Institut de Can Planas. Així, en converses posteriors determinem i sobretot el que 
valoràvem com a equip de govern és esperem a veure si les obres que s'ha compromet el 
Departament s'estan fent com s'han fet aquest any, que s'han fet en el temps i ajustant-se a la 
proposta i després si l'Institut de Can Planas continua tenint deficiències, doncs treballem 
allò, perquè si no no necessitaríem els 670.000 euros d'augment que demana el PSC, potser 
demanaríem aquí directament anar a un préstec de 5 milions d'euros i construir un altre 
institut. Per tant, doncs valorem totes aquestes aportacions i llavors com diu bé la proposta es 
proposa emplaçar tant a la senyora Martos López, que entenc que actuava com a representant 
de la Plataforma per una secundària de qualitat a Barberà del Vallès, a començaments de l'any 
vinent, aquest que està a punt de començar per trobar una solució al llarg del 2017 o propers 
anys que s'adeqüin a les necessitats, no de l'escolarització, sinó de les instal·lacions dels 
equipaments de secundària. 
I pel que fa a la reclamació presentada pel grup municipal, doncs això, que si es tingués en 
consideració la dotació del capítol 9, a banda del contingut de les propostes, els ingressos del 
capítol 9 d'ingressos seria de 1.500.000 d'euros més i s'incompliria tal i com he avançat al 
principi al Pla Pressupostari aprovat en el mes de març d'aquest any, com les Línies 
Fonamentals per a l'exercici 2017 aprovades en el mes de setembre de 2016.
A continuació, el punt segon de l'acord, el que fa és aprovar definitivament aquell Pressupost 
inicial que vam aprovar el mes passat per a l'exercici 2017. I que en el resum total parla pel 
que fa a l'Ajuntament, estem parlant d'un total d'ingressos i de despeses de 41.048.796,24 
euros.
Pel que fa a l'empresa municipal d'ACTIVIDADES INTEGRADAS, SA, estem parlant d'un 
total d'ingressos i despeses de 776.460,44 euros.
I pel que fa a l'empresa municipal de SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA 
MUNICIPAL, S.A, estem parlant d'un total d'ingressos de 4.813.921,98 euros d'ingressos i 
4.649.797,55 euros de despeses.
El punt tercer de l'acord diu, declarar no disponible el crèdit de l'aplicació pressupostària 
corresponent al Fons de Contingència.
I quart, publicar al Butlletí Oficial de la Província el Pressupost definitivament aprovat i la 
plantilla municipal que s'incorpora a l'annex.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: A veure, faré una prèvia, que ha dit la senyora Pérez que hem presentat les 
reclamacions ahir a última hora..., no és cert. El nostre grup no. Que quedi clar.
Clar, però els terminis són els que marca la llei, si hi ha un moviment ciutadà o qualsevol 
organització que vol presentar reclamacions el dia que acaba el termini, pues, està dins del 
termini, això no podem fer res més. I els terminis són més difícils pels grups de l'oposició que 
pels del govern perquè els grups de l'oposició no tenim tècnics. Per tant, doni'ns una mica de 
marge perquè hem fet un esforç per presentar les reclamacions tant aviat com fos possible, 
això que quedi clar.
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Després, clar, ha parlat de pressupostos realistes quan parlem d'inversions, a veure quan es 
facin incorporacions de romanents de crèdit i s'incorporin a pressupost d'inversions 
segurament es tindran en compte aquestes propostes que fem els diferents grups? Serà aquell 
moment quan podrem discutir això, pregunto, eh? Jo entenc que hauria de ser així perquè si 
aquestes propostes que fem es valoren positivament hi haurà algun moment en què es puguin 
discutir de veritat amb números i amb dotació.
Tenim papers diferents en aquesta sala, és evident, però clar, si interpretem el que diu l'article 
172, no ens podem deixar la última part que diu a l'apartat c) que diu “... o bé d'aquestes 
respecte a les necessitats per a les quals estigui previst”.  Aquí hi ha un marge 
d'interpretació...vosaltres, des del govern fareu una, des dels grups de l'oposició en fem una 
altra, per això fem propostes d'inversions, que entenem que són projectes per nosaltres o 
perquè ho hem presentat en el programa o perquè hem detectat aquestes necessitats parlant 
amb la ciutadania o fent assemblees, doncs entenem que són importants i ja ens agrada que 
s'escoltin, que es valorin aquestes propostes, però evidentment, tenim un paper i les hem de 
fer aquestes propostes. Per tant, no es pot dir que és que hem de presentar-les abans, el 
moment per presentar-les per un grup de l'oposició és abans i és ara i serà després.
Clar, una pregunta que hem sorgeix és, tindrem dotació suficient per poder municipalitzar 
100% Barberà Inserta en el pressupost de 2017? No ho sabem. Nosaltres per si de cas 
reclamem que això estigui reflectit.
Tindrem pressupost suficient per afrontar municipalització d'alguns serveis, no els més 
grossos, però algun que pugui sorgir durant l'any? Bueno... el que fem a les reclamacions 
d'una banda, sí que és cert, és incidir en quin model de presentació de comptes pot ser més 
útil, no per nosaltres, com a oposició, que també, sinó perquè allò que deia la senyora Pérez, 
que tal i com estan presentats els comptes municipals són molt difícils d'entendre, però és que 
sobretot són molt difícils de valorar políticament i aquest jo penso que és el camí, que en 
aquesta Comissió Informativa i en les properes reclamacions que presentarem, evidentment, 
ens hem de trobar. Perquè si no ens fem trampes. Al final, en comptes de fer una cosa nova, 
que jo crec que és el que es mereix la ciutat, doncs estarem fent una mica... donar una mica 
més d'informació, que està bé, que és un esforç que nosaltres valorem, però que no serà el 
canvi que necessitem.
Finalment, dir que nosaltres no donarem suport en aquesta proposta, votarem en contra, però 
que recollim aquesta mà estesa de la senyora Pérez per continuar debatent. Gràcies.

Sr. Pubill:  A mi m'agradaria comentar un parell de cosetes, sobretot al tema de les inversions 
a l'Institut de Can Planas. Jo crec que en aquesta proposta d'increment per inversions el que es 
fa és reconèixer fins ara no hi ha hagut cap previsió del que és una realitat que és la necessitat 
de la remodelació de l'institut. I això jo crec que ho compartim tots els grups municipals. 
Això per una banda.
En el tema de la remunicipalització, que comentava el José Luís, el que podeu estar tranquils 
o no, però el que s'està fent és treballar per fer-ho bé i s'hi està treballant molt i sempre diem, 
aquest equip de govern, ja ho hem dit des del primer dia, ens agrada que si fem un pas sigui 
en ferm i no haguem de fer després dos enrere. Per tant, jo demanaria tranquil·litat i una mica 
de paciència amb el tema de la remunicipalització.
En el tema de l'increment també de les partides de Fundació Barberà Promoció pel foment de 
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l'ocupació i dels plans d'ocupació. Aquí també s'està treballant molt juntament amb la Sandra 
perquè des de l'Ajuntament el que intentem és optimitzar els recursos que tenim i sobretot 
invertir en la prospecció per inserir en l'empresa ordinària o per l'autoocupació més que no 
pas en fer contractes temporals i precaris que no comporten ni prestació d'atur perquè com a 
màxim poden ser de 6 mesos. Ja hi ha una dotació important. 
Jo crec que bàsicament seria això el que volia expressar i, evidentment, el nostre vot serà 
favorable.

Sr. Clarà: Recollir o fer alguna reflexió respecte a algunes de les al·legacions que són 
legítimes, per exemple, parlant de les que feia Recuperem Barberà, les tres primeres, que 
parlen una mica en general de transparència. Jo crec que darrera del que és la reclamació tal i 
com està escrita i tècnica, doncs el que hi ha és una voluntat de poder compartir el que són 
uns pressupostos, el que són les xifres... al final és parlar del que es gasta els diners 
l'Ajuntament i que sigui accessible per tothom i que tothom ho entengui. 
I això és una cosa que compartim i que està bé i que de fet ja s'està treballant i, per exemple, 
amb una cosa molt bàsica, el que passa que està en fase molt inicial i tampoc podem donar 
molts detalls però com que és donar-li un altre aire a la web perquè sigui més accessible. 
Perquè això és una cosa compartida, fins i tot, per moviments o forces polítiques que no 
venim del món de la política doncs trobar-nos amb aquest volum de xifres i de documents de 
vegades també doncs és una cosa que necessita un període d'adaptació. Per tant, si ens pot 
costar a nosaltres mateixos o mateixes, doncs a la gent, a la ciutadania també. Per tant, són 
coses compartides. Una altra cosa, és que tal com està la reclamació potser no la podem 
recollir ara, però sí que estem treballant en aquesta línia.
De la resta, es parla de projectes concrets, com podria ser, per exemple, el Mercat de Santa 
Maria, que també el que dèiem en fase molt inicial, però sí que està havent-hi converses per 
fer projectes diferents en allà perquè entenem que és un espai que s'ha de recuperar. De fet 
amb el tema de recuperar espais que estan en desús, fins i tot, havíem parlat i ja dic que són 
propostes o són debats que es fan d'equipaments, però d'equipaments que ja hi havia, que 
potser en algun moment també podrien tenir una funció, per tant, la proposta en si la 
compartim, sí que hem començat línies de treball però en fase molt inicial, però que encara 
no podem dir res. 
I en el tema de la plaça Vicens Vives, del local aquell també, que recordar que és el que està 
cedit a la Creu Roja, però que finalment no està signat aquell acord o aquell conveni perquè 
les condicions no  eren..., sí que hi ha hagut avenços també, doncs de cara a continuar 
converses amb Creu Roja, que no sabem si finalment serà qui doncs farà servir aquell local o 
no, però de replantejar tota la proposta com a mínim tenint un projecte concret i fins i tot 
agafar la possibilitat de que sigui l'Ajuntament qui es faci càrrec de la reforma d'aquell local 
perquè després si s'ha de fer una cessió d'ús sigui amb un marge de temps més raonable, no 
25 anys, sinó 5, però ja diem són coses que no estan tancades, que estan en fase inicial, que 
s'hi està parlant i, per tant, que se sàpiga també una mica el per què.
Referent al tema de la Plataforma secundària, que la reclamació en si també és compartida, el 
que passa que, al final, aquí el debat sobre educació pública a la ciutat, encara no l'hem tingut. 
Sí que hi ha un espai que és la comissió aquesta de projecció de secundària on ja s'està 
començant a parlar d'aquests temes i que en algun moment haurem d'obrir el debat a tota la 
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ciutadania. I sí que creiem que ha d'haver més recursos i de fet hi ha d'haver la lluita pel tercer 
institut i és una lluita que la compartim i és una lluita on hi serem. El que no està tant clar és 
quin paper o si l'Ajuntament ha de ser qui faci el finançament d'aquest tercer institut, no? 
Perquè al final anem agafant o assumint competències doncs d'organismes que no estan 
complint. Podem recordar, per exemple, la llei d'educació catalana que parla d'un 6% 
d'inversió del PIB en educació pública i està dotant un 2, potser si comencem a complir 
determinades lleis igual sí que podríem tenir aquí el tercer institut i llavors la lluita ha de ser 
aquesta, de fer una pressió política. Si en algun moment l'Ajuntament ha de posar diners, 
potser ho farà, ja ho vam dir. Potser ho farà si hi ha un debat seriós polític, si hi ha un debat 
de ciutat i si realment hi ha un acord també perquè en tot cas hi hauria d'haver un compromís 
seriós per part de la Generalitat i crec que això respon una mica també a la demanda que es 
feia del Partit dels Socialistes. Jo no sé si la via per dignificar Can Planas és endeutar a 
l'Ajuntament, quan no és una responsabilitat purament nostra. 
Que necessita reformes serioses integrals, això ja ho sabem, aquí quan va venir el senyor 
Baulenes a ensenyar-nos el que havien fet al nou institut o institut entre cometes “Bitàcola”, 
ja li vam dir, venien a ensenyar-nos en instal·lacions que deien que estaven molt bé i que eren 
meravelloses – que no diem que estiguin malament- però que al final havien pintat les parets i 
havien posat quatre portes i celebrem que les posessin però és que són coses de mínims. Per 
tant, en aquest escenari de mínims, ja deiem endeutar a l'Ajuntament per cobrir carències de 
la Generalitat? Doncs potser no és la via. Ara, lluitar per l'educació pública, lluitar pel tercer 
institut, aquí sí que hi serem.

Sr. Garcés: Molt bona nit de nou. Si parlem de terminis abans de saber quan estarien 
publicades de forma provisional aquesta proposta de pressupostos ja es va prendre un acord 
de modificar el dia de celebració del Ple de desembre i es va veure que en tres dies la 
Diputació va publicar al Butlletí Oficial de la Província la proposta que es feia de 
pressupostos. Amb lo qual el termini ha corregut molt ràpid i vam arribar al dia 20. 
M'agradaria preguntar que quin tipus de procediment s'ha utilitzat per la publicació, si 
ordinari o d'urgència dels pressupostos provisionals? I els terminis...si haguéssim disposat de 
la proposta de pressupostos al mes de setembre..., doncs no estaríem parlant de terminis ara. 
Jo crec que és un tema que no té més recorregut, el que hem de fer és doncs posar-nos a 
treballar lo abans possible i disposar de la informació, no quan arribem a una informativa, 
sinó molt abans.
Quan parlem també de les diferents possibilitats de presentació de modificacions, que a mi 
em constin aquest any ja portem 13 modificacions de crèdit...bueno si això no es vol 
incorporar ara en el pressupost inicial, doncs hi haurà moltes oportunitats de fer-ho.
Per l'estat d'execució que jo estic veient de l'exercici 2016, el tancament aportarà un 
creixement encara més del romanent de Tresoreria, o sigui, que n'hi haurà romanent de 
tresoreria per poder fer moltes coses i esperem que per la pressió que estan fent molts partits, 
com el cas del Partit dels Socialistes de Catalunya i que a través de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies el senyor Montoro canviï de criteri i permeti que aquests ajuntaments 
que estan sanejant com és el cas de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, permeti autoritzar el 
romanent de tresoreria per allò que convingui, també per polítiques socials. Jo crec que és una 
reclamació que hem de fer entre tots.
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Des d'aquest punt de vista, també quan parlem que no ens podem endeutar més... us asseguro 
que l'objectiu meu no és aquest, però era una eina que després tenia moltes facilitats de 
correcció tècnica i, a més a més, estalviem interessos a l'Ajuntament.
Des d'aquest punt de vista, també quan ens dieu que no ho feu... no accepteu perquè el pla 
pressupostari 2017-2019 no ho permet. El pla pressupostari és totalment un punt de 
referència, no d'obligatori compliment i això és simplement un expedient que s'envia a 
Montoro i res més. Al final tu pots jugar amb les teves orientacions pressupostaries i ara no 
sabem quin serà del pressupost del 2019, no el que s'ha posat en aquest pla pressupostari. 
L'important és que al final dels tancaments es compleixin els objectius.
També el mateix quan parleu de que no compleix les línies fonamentals del pressupost. 
M'agradaria que em diguéssiu quina línia? de totes les que...  línies fonamentals que es van 
aprovar en aquest decret.
Independentment, d'això jo crec que sí que és important que si no ara, en algun moment 
determinat aquests cinc conceptes que jo he posat i alguns membres de la taula els ha rebatut, 
jo crec que és bo que els expliquem per què s'han presentat. El cas de Cultura, quan escoltem 
que es reduirà la programació teatral o escoltem altres notícies des del punt de vista cultural. 
Ara és el moment de donar el pas endavant i ara que hi ha possibilitats econòmiques 
reconèixer que la Cultura forma part també de les polítiques socials, és molt important en el 
desenvolupament de ciutadans.
Quan parlem de la Fundació Barberà Promoció no he posat només plans d'ocupació perquè jo 
també penso que les polítiques han de ser actives no pal·liatives. Des d'aquest punt de vista, 
jo només puc dir que sóc usuari de la Fundació Barberà Promoció i, per tant, conec les 
tasques que es tiren endavant, a més a més d'haver compartit tasques de gestió amb molts 
membres que estan aquí en aquest Ple en aquests moments. I el que creiem és que està 
absorbint cada vegada més tasques, més funcions, més volum de gestió, per tant, creiem que 
és necessari reforçar també el pressupost municipal d'aquestes tasques.
I el pla d'ocupació, per quin motiu? Perquè a vegades des de Benestar Social pot ser una eina, 
una eina molt concreta en algunes famílies que realment sí que poden necessitar aquests petits 
períodes... va haver-hi un debat molt interessant al darrer Ple sobre el que és beneficència i el 
que no és beneficència. Aquests plans d'ocupació, lamentablement en alguns dels casos sí que 
han de pal·liar temes individuals i concrets, però són necessaris i per això ho estem dotant, 
però ja deia, també volíem que s'incrementes el pla de foment de l'ocupació en general.
Els pisos d'habitatge... de tempteig, quan parlavem de quatre pisos per 40 mil euros, és vist 
que a la realitat això no és produeix que en fan falta més diners per adquirir un pis. Ara hi 
havia un altre decret i es parlava del pis que ja es va explicar, que es va comprar al Banc de 
Sabadell, doncs entenem que aquestes polítiques són correctes, que nosaltres les polítiques 
d'habitatges, moltes les estem compartim i que volem que això sigui encara més important, 
no? Per això ho posava en aquesta partida, que ja dic, no espereu a la modificació número 1, 
modificació número 2... si és possible, estarem d'acord que ho afegiu.
I des del punt de vista de l'Institut de Can Planas, a veure, podeu dir el que volgueu, però 
l'anterior equip de govern va lluitar molt per dignificar les instal·lacions de l'Institut de Can 
Planas, podem tirar d'hemeroteca. I també podem saber les intervencions d'altres grups 
polítics en aquest Ple sobre aquest tema.
De fet ara s'està en un pla quinquenal de millores, que es van començar precisament en el 
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2015, amb l'anterior govern i a més hi ha un tema molt important, el que el Partit Socialista 
de Catalunya en el Parlament de Catalunya no votarà a favor dels pressupostos de la 
Generalitat. Aquí hi ha també altres membres d'altres partits que tenen representació al 
Parlament de Catalunya. En el pressupost d'inversions del 2017 de la Generalitat de 
Catalunya n'hi ha dos municipis del Vallès que tenen dotació zero euros i un d'aquests 
municipis és Barberà del Vallès. Hagués estat molt interessant que aquest pla de millores de 
l'Institut Can Planas s'hagués avançat. La Generalitat hagués fet un esforç i hagués ficat 
aquests 670 mil euros que és el que queda per executar en el 2017, 2018 i 2019. Per això ho 
hem posat, realment ara és en el moment de tirar-ho endavant.
I l'anterior equip de govern havia fet coses com avançar diners per fer un gimnàs com en el 
cas de l'escola del Bosc, per exemple. Sí que és pot fer certes coses quan hi ha voluntat de 
tirar-ho endavant. 
I en la forma de finançar ja ho dic, no hem de tenir por a inventar-nos una mica més, dóna 
igual tenir el 35, que el 40, que el 42, que el 45% d'endeutament, si estem destinant els 
recursos a la millora dels nostres ciutadans.
Res més, moltes gràcies.

Sr. Clarà: Per respondre qüestions concretes respecte a dos temes principals, un també els 
dels plans d'ocupació, que comentaves que sí que des de Serveis Socials..., de fet hi ha una 
coordinació molt propera entre el que són els plans d'ocupació dels Serveis Socials. El que 
passa que el que fem d'alguna manera és perpetuar les situacions de desigualtat i de pobresa.
Els plans d'ocupació tot i que està bé dotar-los i de fet aquest Ajuntament està prou dotat en 
plans d'ocupació, no és la solució d'aquestes famílies. Potser la solució a aquestes famílies i 
dies enrere hi havia persones acampades a la plaça Sant Jaume demanant una renda garantida 
ciutadana. Aquesta seria la formula segurament per donar resposta a aquests problemes. 
Perquè al final 6 mesos de feina i tornada a l'atur no solucionen el problema a ningú. Per tant, 
parlaríem de mesures molt més estructurals, tot i així, aquest Ajuntament sí que ha fet pla 
d'ocupació, continua fent plans d'ocupacions, tenim inversions supramunicipals molt 
importants en aquest tema, però potser el model ha de ser diferent i, de fet, ja s'han fet línies 
de feina diferent, potser han de ser línies que tinguin una part de formació i una part laboral 
que després permetin la inserció en una empresa ordinària. Han de ser altres vies, que també 
doncs ens permetin que aquestes persones al final tinguin una estabilitat laboral perquè ja 
diem, això podem posar 400 mil euros, si al final anem fent contractes de 6 mesos doncs això 
és un peix que es mossega la cua i no resolem res.
I respecte als temes d'habitatges doncs de la normativa de tempteig, a veure s'ha de matitzar 
perquè sí és cert que en vam poder comprar un. També hem de dir que aquest any posem 40 
mil euros més hem de rebre 30 mil d'una subvenció, per tant, ens anirem fins al 70 mil, però 
que a més una eina perversa perquè al final és com una mena de rescat municipal doncs a 
entitats financeres, vull dir, que sí surt una oportunitat molt clara de comprar un habitatge, 
com va ser aquest de 28 mil euros, ho podem estudiar i no ens agrada, ja ho diem. No ens 
agrada, el que passa que bueno la necessitat d'habitatges és la que és, pues agafem aquests 
habitatges. Ara dotar-nos molt per aquesta via per al final rescatar perquè és el que estem 
fent. És a dir, són habitatges que molts procedeixen de desnonaments. Si ara agafem una 
partida important per anar, doncs això, mira un petit rescat municipal i tot i a més el que seria 
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pitjor, tota la resta de municipis van fent el mateix, els hi estem fent un favor.
Per tant, jo espero també, doncs ara està a debat la nova llei que està destinada a substituir la 
Llei 24/2015 on es parlen de mesures d'expropiació temporal, que ja veurem, són reticents, 
però de moment doncs podrà ser una eina amb la que sí que podrem recuperar habitatges, 
però no comprant-los. Vull dir, els recuperarem perquè els necessitem, els podrem destinar a 
polítiques socials i després ja veurem què passa. Per tant, una mica aquesta l'orientació del 
tema de tempteig i retracte, no és la solució al problema de l'habitatge, és una partida perquè 
en moments molt puntuals i molt concrets puguem créixer, encara que sigui, a poc a poc, en 
el tema de l'habitatge a Barberà.

Sra. Pérez: Intento donar resposta a diferents cosetes que s'han anant parlant. Evidentment, 
que els terminis els marca la llei i són els que són i si el termini acaba a les set de la tarda del 
20, tenim tot el dret d'apurar a les 18:57 del 20, no passa res, però el comentari anava en el 
sentit que quan avui és 21, el marge de maniobra per treballar sobre aquella proposta és nul. 
Quan s'havia fet la proposta des de la regidoria al setembre de compartir..., perquè al cap i a la 
fi el que s'acaba presentant són propostes, no són reclamacions perquè malgrat que tu parlis 
de l'apartat c), l'apartat c) que he llegit d'aquest article parla d'ingressos. D'ingressos 
corresponents...sí, recuperem el text, sí està aquí, ho hem posat a l'acord: “Per ser de 
manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades o bé 
d'aquestes respecte de les necessitats per a les quals estigui previst.”, els ingressos que siguin 
insuficients a les que estiguin previstes... bueno, jo ho he entenc així. Ja ho aclarirem.
Per tant, el tema dels terminis..., totalment, però clar si esgotem a màxims el temps de 
resposta era el mateix i ara així com anècdota, per presentar el mateix pràcticament de l'any 
passat, que tampoc calia que ens haguéssim esgotat el termini per això. És veritat, vosaltres 
no les vau presentar ahir, vosaltres les vau presentar el divendres, no em referia que tots els 
grups les havíeu presentar ahir. Divendres les vau presentar vosaltres i ahir ho va presentar el 
grup del PSC.
Quan feia referència als pressupostos realistes, sí hem venut els pressupostos realistes. 
L'any passat ens vam trobar amb uns pressupostos que vam defensar tota la despesa, tot 
l'augment que fèiem en despesa social i que anava una miqueta en detriment de tot l'apartat 
d'inversions. Vam optar per primera vegada malgrat que el Xavi diu que és una bona eina, ells 
no ho van fer mai, ell no va fer mai perquè no ho va estimar oportú d'anar al romanent de 
tresoreria per poder incrementar les inversions. I així ho vam (sic) fer, però clar allò ha limitat 
molt el desenvolupament d'aquestes inversions al llarg de l'any, per tant, tampoc valorem que 
el resultat hagi estat l'optim. Que si tenim coses avançades, com deia el David, temes parlats 
sobre el local de la plaça Vicens Vives, temes avançats sobre el mercat de la Romànica, temes 
avançats sobre altres aspectes, serà un moment de recuperar aquestes propostes, que deia, no 
reclamacions que ens heu fet, clar que sí, però és que aquesta oferta ja s'us feia al 
començament de quan vam tornar de l'estiu.
Per tant, ja valorarem i si realment considerem que durant el 2017 incorporant aquell 
romanent de tresoreria aconseguim tirar endavant aquestes coses, és que som les primeres 
interessades en que les coses i els projectes tirin endavant, per tant, ja sabeu que el 
compromís hi és.
Pel que fa a les modificacions de criteri del senyor Montoro doncs ja ens agradaria que no 
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només haguéssim de ser per inversions i s'ampliés. Nosaltres des de la Plataforma Ciutadana 
per Barberà ja us convidem sempre a tots els partits que teniu representació en ens 
supramunicipals a què lluiteu per això, perquè entenem que això repercutirà en el 
desenvolupament dels ajuntaments i amb les capacitats que tenim els ajuntaments per poder 
realment aplicar les nostres polítiques econòmiques i socials, que és pel que estem aquí, 
bàsicament.
Quan parlaves de cultura, mira els programes de cultura aquest Ajuntament ha passat per 
moltíssima gent que ha gestionat la regidoria o la secció de Cultura i posar més diners, no vol 
dir que el programa sigui de més qualitat. Hi ha moltes formules diferents per poder oferir 
cultura i poder oferir cultura de qualitat a la ciutat sense haver fet el que havíem fet, que era 
l'opció que s'ha fet últimament en aquesta ciutat, tenim el macro teatre que tenim d'anar a 
circuits tancats portant obres que estaven planificades aquí, com a qualsevol altre municipi, i 
per tant, nosaltres pensem que aquest no és el model de cultura que volem per la nostra ciutat, 
sinó que volem investigar i explorar altres vies i poder fer una oferta àmplia de cultura, que 
no necessàriament sigui portar obres molt cares o obres que tenen un “caché” que després és 
difícil d'assumir i que per desgràcia l'assistència que tenim de públic, potser l'obra pot ser 
boníssima, però si no és el que la gent espera, de poc ens serveix. Haurem d'esbrinar què vol 
la ciutadania i oferir-li una programació de qualitat segons les seves necessitats i segons les 
seves inquietuds. I per tant, entenc que aquest és l'encàrrec que té el Roger i que està 
treballant en aquesta línia.
Més cosetes, ja m'alegra que compartiu amb nosaltres les propostes que quan estaveu a 
l'equip de govern no us vau atrevir a entomar com la compra de pisos per tempteig i retracte o 
dotar de major partida pressupostària, com deia abans, les obres de l'Institut de Can Planas. 
Perquè l'Institut de Can Planas parlaves, feies la referència que aquest Ajuntament havia 
avançat diners per algun gimnàs o per algun porxo o per alguna actuació però recordem que 
els equipaments de primària sí que són competència municipal i aquí estem parlant d'un 
equipament de secundària sobre el qual no tenim cap tipus de competència. Simplement, per 
puntualitzar aquests petits comentaris que s'han fet. 
Hi ha converses amb el Departament, hi ha propostes de seguiment d'aquell pla d'actuació, 
aquestes millores que s'han començat en el curs 15-16 i que continuaran en el 16-17 i que 
estan programades per una plurianualitat i, evidentment, que sí fa falta ens ho valorem. Ho 
valorarem i ho decidirem l'equip de govern i mirarem a veure en què podem ajudar. Ja ho he 
dit, la partida per poder actuar en els equipaments d'Educació ja existeix, per tant, no cal 
crear-la, seria simplement dotar-la doncs amb romanent de tresoreria o el que consideréssim 
oportú.
I sembla que  no m'he descuidat res. Moltes gràcies.

Sr. Rivera: Només per puntualitzar alguns aspectes.
Començaré per una cosa que acaba de dir la senyora Pérez que és incorrecta. La competència 
municipal és per al manteniment dels centres escolars de primaria, però la planificació és del 
Departament. Però... i ara entraré en aquest tema. Nosaltres també compartim que això ho ha 
de fer la Generalitat i que s'ha de pressionar a la Generalitat. Que s'han de buscar acords i 
posar diners quan es pugui arribar a acords que garanteixin aquests equipaments. Nosaltres 
crec que en això en el Ple serem unànimes, crec que no hi ha molta diferència en les opinions 
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dels grups.
Per puntualitzar, només, aquest model de fer el pla d'inversions amb el romanent, ja ho va 
experimentar el govern del PSC i Convergència a l'any 2015, per  nosaltres no és un bon 
model, ja li  dic. Per tant, que això és la primera vegada que es feia... no, l'any anterior el va 
fer el govern anterior.
I, finalment, perquè quedi clar. L'apartat c) diu: “Per ser de manifesta insuficiència els 
ingressos amb relació a les despeses pressupostades o bé d'aquestes (les despeses) respecte de 
les necessitats per a les quals estigui previst.”, que, evidentment, aquí  no venim a fer 
interpretació jurídica, aquí venim a parlar de política i prou, que quedés clar.
Gràcies.

Sr. Garcés: Molt, molt breu. Quan parlem de... es va fer, no es va fer, ara fem o deixem de 
fer. No hi ha temps per explicar els entorns econòmics, ni el que es pot fer o deixar de fer en 
un moment determinat en funció dels aspectes de l'economia global... no és el mateix en cada 
cas, per tant, entraríem en uns debats bastants més amplis.
Quan parlem sobretot del tema d'habitatge, entenc jo que és més barat expropiar... que fer-se 
amb un pis per 28 mil euros doncs està malament... o sigui, que moltes famílies tant de bo 
poguessin accedir a habitatge digne amb aquests preus. Per tant, si n'hi ha la possibilitat 1, 2, 
3, 4...que sempre pot haver-ne unes emergències... de totes maneres, l'anterior equip de 
govern a l'edifici de Verge de Montserrat va habilitar uns quants pisos per aquests temes, o 
sigui que es van fer coses en aquest sentit.
Referent al tema del romanent de tresoreria hi havia moltes limitacions legals, si no es van 
poder tirar endavant la utilització del romanent de tresoreria per polítiques socials perquè 
realment la llei no ens deixava fer-los, estàvem lligats de peus i braços, però el que sí que 
fèiem és que quan hi havia alguns ingressos extraordinaris... per exemple, em consta que 
també deutes que tenia la Generalitat de Catalunya del fons de cooperació català, gràcies a la 
tasca de la Diputació de Barcelona s'han ingressat als municipis, això vol dir que també 
ajudarà al tancament positiu de l'exercici 2016, aquest esforç que entitats supramunicipals, 
com la Diputació de Barcelona fa de recolzar a la situació desastrosa de les arques de la 
Generalitat de Catalunya.
Respecte a la part de cultura, jo per què feia aquesta proposta? No perquè no puguem arribar 
a un acord en quin és el model cultural de la nostra ciutat, sobretot amb una participació de 
ciutadans que és els que s'han de posicionar davant d'això, sinó perquè corria la veu que no es 
feien coses perquè no hi havia diners. Si això és el que ha sortit al carrer, lògicament, diu que 
per això no sigui. Independentment, que parlem de quin és el model, quines han de ser les 
necessitats i quins són els requisits i els desitjos dels nostres ciutadans.
Relatiu també... ja ho ha dit també el portaveu de Recuperem, que realment la competència 
municipal de manteniment dels edificis escolars i que el PSC està totalment d'acord en què 
aquestes obres de l'Institut de Can Planas les ha de fer la Generalitat Catalunya, però si en lloc 
que estiguin finalitzades en el 2019 fem un esforç entre tots i això pot estar finalitzat en el 
2017, doncs jo crec que seria beneficiós també per tots, per això fèiem aquesta proposta.
Gràcies.

Sr. Díaz: A nivell també de Junts perquè sí que hi ha un tema que valorarem perquè és el 
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tema dels tempos i després també perquè s'ha esmentat el tema de les obres a nivell d'escoles 
i sí que bueno... almenys per la part que ens toca... també com a govern, vull dir, la partida 
que s'està esmentant tota l'estona és una partida que s'augmenta, l'esforç que s'està fent en 
actuacions en l'àmbit escolar, vull dir, que en aquest nou equip de govern també està sent un 
esforç molt important i que diguéssim que també el pressupost d'inversions es concreta en 
actuacions que s'han de fer escoles, altres que estan a cavall entre el 16 i el 17 pel tema que 
s'ha comentat una mica... bueno hem anat amb un cert retard pel fet d'haver esperat a tenir 
aquests diners dels fons. 
Però diguéssim que també hi ha un tema a tractar perquè ha sortit s'està esmentant tota 
l'estona el tema dels tempos i de com s'organitzen les propostes i... jo entec que quan estem 
parlant d'inversions i Junts per Barberà, per exemple, i això ho té super clar i a nivell de 
govern també. Quan estem parlant d'inversions també des del govern el que també demanem 
que hi hagi una certa..., ja no diré seriositat, però diguéssim que les podem treballar durant tot 
l'any. Vull dir, diguéssim... hi ha moments com per no esperar a l'últim moment, quan estem 
parlant d'inversions perquè són temes de ciutat, que en principi s'haurien de generar majors 
consensos possibles i que hi ha comissions informatives... que a demés ens veiem els 
diferents grups. Aquest govern té la intenció i té una pràctica quotidiana també d'agafar 
aquestes propostes i estudiar-les. I el fet, sobretot això perquè sí que com a govern ens ha 
sorprès que sobretot en el tema d'inversions pues ens esperéssim a l'últim moment per 
presentar una cosa, quan diguéssim que això és un tema que es podia haver anat treballant. 
I també per Junts per Barberà perquè és un dels temes per intervenir i per remarcar i per agrair 
perquè és això un tema que remarquem perquè sembla que tots ens oblidem o no ens en 
recordem és la primera vegada després de molts anys que el pressupost municipal, la proposta 
de pressupost es presenta quan està en el seu període també d'informació pública, fins ara la 
ciutat el que teníem eren processos informatius quan el pressupost ja estava més que aprovat i 
més que discutit a nivell de partits polítics i diguéssim que, també ho diem, perquè això de 
dir, és un govern que és veritat que és nou, és un govern complex, però que anem fent passes, 
de mica en mica, però que es va millorant les actuacions i diguéssim que un primer pas, que 
vèiem que era lògic, és que s'ha fet una cosa que històricament s'havia reclamat i que mai s'ha 
fet i que sembla que a vegades quan estiguem parlant dels tempos, quan estem parlant que el 
Partit Socialista de Catalunya entra una proposta quan queden 2 minuts per tancar el termini i, 
diguéssim que és això que també valorem que com a govern s'han fet passes en el tema de 
transparència i de la informació pública que no s'havien fet mai i que a nivell de Junts per 
Barberà sí que ho volíem remarcar i agrair a tot l'equip de govern que hem fet aquesta tasca 
perquè això es pogués fer. Gràcies.
Sra. Pérez: Sí, per concloure. Evidentment que sé que la competència d'ensenyament en 
primària i secundària és de la Generalitat. Parlàvem d'equipaments, no és només la 
competència de manteniment. L'equipament és municipal. És la diferència. Quan acaba 
l'horari lectiu les escoles de primaria són un equipament més de la ciutat i per això tenim els 
patis oberts, per això tenim les biblioteques obertes, per això tenim tallers de català, tenim 
tallers d'art, tenim tallers de cultura, tenim..., perquè quan acaba l'horari lectiu i les activitats 
extraescolars pròpies del centre passa a ser un equipament més de la ciutat i per això en 
referia que les actuacions, evidentment, que som responsables d'aquell equipament i 
simplement per tancar aquest tema.
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Xavi, parlaves d'entorn econòmic? L'entorn econòmic actual és veritat que no és l'entorn 
econòmic del 2012 o del 2010 que va començar tota la crisi, però és que estem parlant de 
l'Institut de Can Planas que el projecte de remodelació és del 2006 en aquell moment no hi 
havia crisi i si hi havia aquell projecte vol dir que la necessitat és molt més anterior al 2006, 
per tant, en aquell entorn sí que s'haguessin pogut fer altres coses, era simplement aquesta 
petita apreciació.
I evidentment que la Diputació de Barcelona està injectant i ajudant als municipis, als 
ajuntaments per les carències que fa i la falta de compromís en els pagaments de la 
Generalitat, això són totes coneixedores aquí, ho hem dit moltes vegades.
El tema d'adelantar les obres al 2017, és que el problema és treballar amb el volum d'alumnat 
que des de 2006, que es va dir que aquell institut necessitava una reforma integral al volum 
d'alumnat, la densitat de població de l'Institut de Can Planas fa inviable..., a banda que no hi 
ha per part de la Generalitat la voluntat de posar els diners, on poses tota aquella canalla?. La 
programació que s'ha fet obres és tenint en compte que està en una població de més 600 
persones diàriament allà dintre i les dificultats que proposa això. Que es poguessin fer coses 
durant l'estiu, ja us he dit, que les valorem, però és que tenim només l'estiu, com ens ha passat 
amb les escoles i vosaltres o sabeu molt bé, els centres educatius només es poden fer 
intervencions durant l'estiu i algunes si són petites durant les vacances de Nadal perquè 
durant el curs lectiu és impossible amb tot el personal que tens allà fer obres d'estructuració. 
Una cosa és poder pintar una aula o canviar unes portes o arreglar unes persianes... però 
obres? És impossible treballar amb totes aquelles criatures i menys amb el volum de 
necessitat que ha arribat a tenir el Can Planas. Simplement era això, per aclarir temes que 
s'han anat puntualitzant.

Sr. Garcés: Molt, molt breu. Només perquè es tiri d'hemeroteca i es vegi que la crisi es va 
començar en el 2007. Gràcies.

Sra. Fuster: Moltes gràcies senyor Garcés per la seva informació.
_____________________

10. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

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

Sr. Rivera: Tinc algunes preguntes i un parell de precs.
Començaré per una pregunta que era del Ple anterior però com vam acabar tant tard vam 
pensar de deixar-la per aquest.
Es refereix a la carta que s'ha enviat a totes les llars per explicar els ajuts, l'acord d'ajuts de 
llibres i material escolar, era per saber el cost que ha tingut i sobretot si no era millor aprofitar 
que es fa l'enviament de la revista municipal per informar.
Després dos precs a la presidenta. El primer és sobre puntualitat a l'hora de començar les 
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sessions dels òrgans municipals, avui hem començat a les set i set minuts... altres vegades 
hem tingut reunions que comencen molt més tard. Jo sé que la puntualitat no és 
responsabilitat només d'un, que és de tota la Corporació, però sí que demanaria tant per les 
persones que formem part dels òrgans, com per exemple en aquest cas en el Ple les persones 
que ens escolten, que féssim un esforç per la puntualitat.
L'altra prec que li volia fer a l'alcaldessa és hem rebut la felicitació de les festes i ens ha 
sobtat una mica que la felicitació és fes en nom de l'equip de govern. Ens agradaria que com 
és l'alcaldessa el fes en nom del consistori perquè entenem que és aquest el paper 
institucional. Evidentment, quan fa els seus discursos parla en nom de l'equip de govern, que 
per això és alcaldessa gràcies al suport dels grups que li han donat suport, però quan es fa un 
acte institucional és l'alcaldessa que representa al Consistori, de la mateixa manera que els 
regidors que estem aquí representem a tota la població, no representem als qui ens voten 
només.
I després tres preguntes lligades també al tema de Nadal. El primer és un clàssic, l'any passat 
també la vam fer és el pessebre aquest que tenim a la plaça, saber el cost desglossat per 
materials, per hores de treball del pessebre.
La següent és què ha passat amb Handala? L'hem trobat a faltar.
I la tercera, ens ha sobtat veure el dia que es va inaugurar que hi havia galls d'indi 
empresonats aquí en el pessebre. A veure no s'incompleix cap norma perquè ja diu l'article 40 
de l'Ordenança d'Animals que, evidentment, tenia, com diu l'article 40, la llicència municipal 
corresponent, però ens sembla un mal exemple. Si volem incorporar una cultura de respecte a 
tots els éssers vius, exposar els galls d'indi tancats no ens sembla molt edificant. Per tant, sí 
que ens agradaria saber si això es repetirà o es corregirà. Gràcies.

Sr. Díaz: Bàsicament per la part que m'afecta... perquè diguéssim... no les tinc perquè sí que 
s'han demanat les hores que, en el cas de la brigada, i el cost en general que s'ha dedicat per 
muntar-ho. Sí que com a govern hi ha hagut una discussió sobre el format, de fet és això, 
l'altre cosa és que l'haguem començat tard i que no hem tingut temps poder de... però sí que 
per coses diverses que acaba també d'esmentar i que no hi ha cap problema, coses diverses 
que ha comentat el Pepe, sí que hi ha almenys el compromís i el que sí que s'ha demanat que, 
a nivell d'equip de govern, tot el tema del pessebre de cara al 2018 es replantegi de dalt per 
baix, pels diferents temes que has comentat. Per la part que em toca sí que..., perquè a nivell 
de govern també hem dit d'informar sobre això, tenir la informació de les hores..., sobretot el 
tema de les hores i perquè al final també la brigada municipal pues diguéssim té hipotecada 
part del desembre i part del gener, part del seu horari de la seva jornada laboral amb aquest 
tema i està desatenent altres i bueno és una informació també que com a equip de govern s'ha 
demanat tots els grups que la tinguem i que no hi haurà cap problema també a compartir-la. 
Gràcies.

Sr. Pubill:  Jo encara que no sigui directament del meu àmbit, però amb el tema que 
comentaves dels galls d'indi engabiats. Estem fem passes també, com dèiem abans, doncs per 
intentar que totes aquestes sensibilitats doncs no es vegin afectades. Un dels casos que hem 
fet en aquesta fira de Nadal he pogut veure que no hi hagut la passejada de burrets que en 
principi estava publicitada amb animals vius, el que s'ha fet és posar uns burrets que són de 
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joguina perquè les criatures poguessin gaudir-ne. També hi ha hagut una vaca de cartró 
perquè la canalla pogués veure com es feia el munyit, però sempre ho estem intentant d'anar 
substituint per altres possibilitats que no sigui diguéssim l'exposició d'animals vius, amb el 
qual evidentment tot l'equip de govern estem en contra.

Sra. Fuster: Respecte als dos precs que vostè fa, òbviament els tindrem en compte, no ho 
dubti. Gràcies. S'acabaria aquí doncs l'ordre del dia ordinari del ple de desembre.

INTERVENCIONS CIUTADANS

Sra. Fuster: Ara sí que em consta que hi ha una sol·licitud d'intervenció al Ple municipal per 
plantejar precs o preguntes per part de la ciutadania i en aquest cas és el senyor José Luís 
Flores Calbache. Senyor Flores fa vostè la seva exposició i nosaltres li donarem resposta, 
aquest és el procediment. D'acord? Endavant i bona nit.
______________________

Es produeix a continuació la intervenció del senyor Flores qui explica que es va presentar a 
un procés selectiu de personal per cobrir dos places d'operari de manteniment d'espais públics 
i després de superar la fase d'oposició, al final no va ser seleccionat perquè no se li van  
reconéixer els serveis prestats a l'ajuntament ja que aquests ho eren a través d'una 
subcontracta com a conserge de manteniment i no com a treballador de l'ajuntament i perquè 
no va acreditar que tinguessin relació amb el tipus de lloc de treballs a contractar d'operari de 
manteniment d'espais públics. En aquest sentit, expressa la seva disconformitat i demana al 
Ple que es pronuncii si li sembla just o pot fer alguna cosa per ajudar-lo ja que es troba molt 
afectat.

Després d'agrair l'alcaldessa la seva intervenció, va intervenir a continuació la senyora Pérez 
per donar resposta al senyor Flores començant per dir que entenia que la seva situació 
personal el tenia afectat però que havia de comprendre que estava contractat per una empresa, 
i no directament per l'Ajuntament, i com a conserge de manteniment d'un equipament quan 
les places objecte de la convocatòria eren per operari de manteniment d'espais públics, de 
jardineria, al carrer. Essent per aquesta raó que no es van poder valorar com a mèrits després, 
en la fase de concurs, amb el resultat definitiu en la puntuació final que es va produir. Per 
confirmar aquest resultat va informar també sobre les explicacions i respostes que 
posteriorment se li van donar a través de totes les vies de queixes i reclamacions que la 
persona interessada va formular al respecte, tant a nivell municipal com fent servir d'altres 
organismes externs, incloent-hi la resposta per escrit que l'Ajuntament va donar al Síndic de 
Greuges en data 6 d'octubre de 2016, amb motiu de la queixa que també va formular davant 
d'aquesta institució, amb lectura del text tramés. Finalment va acabar la seva intervenció 
insistint en què entenia la seva preocupació, que entenia la seva situació personal però 
malgrat que no li agradi, és aquest el resultat del procés de selecció després de ser consultat i 
revisat.
______________________
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Sra. Fuster: Molt bé, gràcies.
Entenc que tal com ha explicat la tinenta d’Alcaldia, regidora responsable de Recursos 
Humans s’ha explicat, com se sol dir col·loquialment «fil per randa» tot el procediment, 
entenc que podríem deixar les explicacions que són molt específiques entenc i aclaridores en 
aquest sentit. Hi ha una pregunta a fer, hi ha una resposta per part de l’equip de govern, i en 
qualsevol cas ens emplacem a seguir parlant el que sigui necessari respecte d’aquest cas quan 
tu vulguis, José Luís, ja ho saps. Però les explicacions al Ple i a les persones que ens escolten 
tant aquí al públic present com a la ràdio, penso que són prou aclaridores respecte d’aquest 
cas.
Per tant, ho deixaríem aquí i ens emplacem a continuar parlant del teu tema José Luís quan tu 
consideris, d’acord?
Molt bé i dit això doncs moltíssimes gràcies regidors, regidores, secretari, interventora, el 
públic aquí present i les persones que han tingut la paciència d’escoltar-nos per la ràdio en 
nom de tot el consistori molt bones festes i molt bona entrada d’any 2017.
Moltíssimes gràcies i bona nit.

_____________________
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  22:10 
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


