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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 12 REALITZADA PER  PLE DE 
L 'AJUNTAMENT  EL DIA 26/11/2014.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  26/11/2014,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinaria de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDIA (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDIA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDIA (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDIA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDIA (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MARÍA MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA



2

ABSENTS: Cap

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
2.01.- EXP.: IPMC 2014/09. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9 DEL PRESSUPOST 

DE L'AJUNTAMENT.

3.- RESTAR ASSABENTATS
3.01.- EXP.: IPDI14/38. RESTAR ASSABENTATS DE L’INFORME DE LA 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA NÚM. 20/2014 I MODIFICAR 
LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER ALS EXERCICIS 2014 I 
2015 EN RELACIÓ A LA DOTACIÓ ANUAL DE LA PROVISIÓ PER A 
INSOLVÈNCIES.

SECRETARIA GENERAL

4.- PROPOSTA TRASLLAT
4.01.- EXP.: 2014N018000012. CANVI DEL PLE ORDINARI CORRESPONENT AL 

MES DE DESEMBRE DE 2014.

ALCALDIA

5.- APROVACIÓ ADHESIÓ
5.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA DE " CIUTATS PER 

LA VIDA/ CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT- CITIES FOR LIFE/ CITIES 
AGAINST THE DEATH PENALTY" PROMOGUDA PER LA COMUNITAT DE 
SANT'EGIDIO.

6.- DONAR COMPTE AL PLE 
6.01.- EXP.: 2014N0170009. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

PRESIDÈNCIA.

7.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
7.01.- EXP.: 2014N0600027. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN 
DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE.

8.- PRECS I PREGUNTES. 
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DICTÀMENS

1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2014N018000011. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 29 d'octubre de 2014, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS

_____________________

2 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

2.1 EXP.: IPMC 2014/09. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9  DEL 
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9 DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

Expedient: IPMC 2014/09.

Vista la memòria elaborada pel Regidor d’hisenda en què es manifesta la necessitat de 
modificar el pressupost de l’exercici 2014.

Atès que per a fer front a les despeses sobrevingudes per a l’execució de l’obra del 
sobreexidor del torrent de Can Gorgs, en aquest exercici no hi ha consignació pressupostària, 
i que els fons necessaris per a finançar la creació de dita aplicació, a tals efectes, es poden 
obtenir disminuint el crèdit de l’aplicació pressupostària d’interessos de crèdits de serveis 
econòmics donat que té saldo disponible.

Vist l’informe  núm. 2014/21 de la Intervenció municipal.

FONAMENTS DE DRET

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

Vistos els articles 34 a 38 i 45 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 
2014.

S’ACORDA:
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PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 9 del Pressupost municipal 
2014 per crèdits extraordinaris: 

ORIGEN DE FONS
Aplicació pressupostària

de despeses Concepte
Import a.p. Actual

Import
baixa

Import
Final

2014 230 011 31001 Interessos crèdits serveis econòmic 1.101.976,23 € 215.033,23 € 886.943,00 €

                                                                                                                                 TOTAL CAP. III          215.033,23 € 

APLICACIÓ DE FONS
Aplicació pressupostària

de despeses Concepte
Import a.p. Actual

Import
alta

Import
Final

2014 410 161 76201
Sanejament residus Subsòl (Col·lector

 can Gorgs) 0,00 € 215.033,23 € 215.033,23 €

                                                                                                                              TOTAL CAP. VII               215.033,23 €

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

TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, 
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al Butlletí Oficial 
de la Província 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. Garcés: Bona tarda a tots. 
Com veieu a l'expedient n'hi ha la proposta d'una modificació de crèdit corresponent al 
pressupost per l'exercici 2014 que en aquestes alçades de l'any podeu entendre que realment 
és una modificació de crèdit urgent a l'hora de fer per garantir una possible licitació d'una 
obra que s'ha d'executar i el que pretenem des de l'àrea de Serveis Econòmics amb aquesta 
proposta de modificació és garantir que es pugui tirar endavant aquest procés. 
Per tant, com deia, lligat a l'execució de l'obra del sobreeixidor del Torrent de Can Gorgs, el 
que faríem seria aprovar en primer lloc de forma inicial la modificació de crèdit núm. 9 que 
seria per crèdits extraordinaris, en el qual disposaríem de 215.033,23 €, per incorporar a una 
partida que es diria així sanejament de residus de subsòl, corresponent al col·lector de Can 
Gorgs i que el seu finançament serà mitjançant el fons de la partida d'interessos de crèdits. 
Com sabeu a aquestes alçades de crèdit, com sabem ja a aquestes alçades ja de l'exercici i 
després de totes les cancel·lacions que he pogut fer de crèdit i les regularitzacions en diferents 
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entitats financeres per rebaixar el tipus d'interès efectiu doncs, tindrem un estalvi important al 
final de l'any en aquesta partida, i per això podrem treure ja d'aquest capítol 3 aquests 
215.033,23 euros. 
Exposariem aquest expedient de modificació de crèdit a informació pública com sempre en 
un període de 15 dies i si durant aquest període d'informació pública no hi hagués cap 
reclamació, quedaria definitivament aprovat.
L'objectiu és que hi hagi aquesta disponibilitat, que es puguin fer tots els tràmits que calguin 
per poder licitar, nom sabeu això ho fa una altra entitat, un altra entitat, una altra 
administració local, com és l'Ajuntament de Sabadell, i potser el temps que comporta, no vol 
dir que això s'executi ni es tiri endavant dintre del 2014, perquè estem a punt d'acabar-ho, 
però això és que nosaltres el que posem és totes les eines perquè qualsevol tràmit que es 
pugui tirar endavant no quedi frenat perquè Barberà no ho hagi fet.
Moltes gràcies.

Sr. Báez: Hola, bona nit.
Per parlar o explicar una mica el motiu d'aquesta nova modificació de crèdit i referent a la 
l'hora sobre el sobreeixidor de Can Gorgs. Jo crec que cal posar sobre la taula, tal i com es va 
fer a la Informativa, que després de la darrera reunió tècnica entre l'Ajuntament de Barberà, 
l'Ajuntament de Sabadell i la Direcció de l'obra, és a dir, l'enginyer que porta l'obra, hem de 
considerar de nou la situació per complir el contracte i acabar l'obra degut a que com sabeu 
s'ha complicat, bàsicament, per aquesta desviació pressupostària que ve derivada, jo diria que 
d'alguna errada amb el projecte, però bàsicament i sobretot per l'aparició d'una gran quantitat 
de residus avocats a aquest terreny antigament. Quan diem antigament parlem d'una antiguitat 
de més de 20 anys. 
Per tant, si féssim un resum de la situació en quant a l'obra en execució, el que es preveu es 
liquidar l'obra contractada amb l'empresa sense acabar-la perquè l'import del contracte més 
aquell 10% que ja vam reservar, tant nosaltres com l'ajuntament de Sabadell en el pressupost, 
no hi ha suficient partida pressupostària per acabar-la perquè faltaria construir 
aproximadament uns 100 metres de col·lector, és a dir, aquells calaixos de prefabricats que 
els tenim, però que no els hem posat encara, hem posat una part però ens falta posar 100 
metres. 
També caldria construir, o estaria pendent de construir, el que és el desviament amb el propi 
sobreeixidor, prèviament cap a la raça, cap a aquest canal que hem fet nou i també hauríem 
d'acabar d'adequar el canal aquest que fem a cel obert.
La causa principal de  la desviació del pressupost ha estat l'aparició com també sabeu d'uns 
2.600 m3 que poden equivaler a unes 3.900, 4.000 tones de residus que són residus no 
classificats, que van estar enterrats en el subsòl i que no es van detectar amb l'estudi geotècnic 
que es va fer a l'hora de redactar el projecte.
Aquesta és una mancança que òbviament s'hauria d'imputar a l'empresa que va fer l'estudi o 
i/o a la enginyeria també que va redactar el projecte, i que òbviament amb les conseqüències 
econòmiques que té, i amb l'efecte que té, doncs fa que tinguem aquest problema 
d'endarreriment d'obres i que no només sigui un problema d'endarreriment sinó d'aquest 
problema econòmic.
Per tant, considerem greu no haver detectat aquest dipòsit, l'hem de dir d'alguna manera, i 
quan per una altra banda sembla ser que l'ajuntament de Sabadell ja va advertir de la 
possibilitat que hauria de que en aquell solar fa 20 o 30 anys s'haguessin abocats aquesta 
mena de residus. 
Com he dit el residu correspon a abocaments admesos en el seu dia, no per l'ajuntament de 
Sabadell sinó pel que era el propietari del solar en el seu dia, propietari que després amb el 
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pas del temps va cedir els terrenys aquests a l'ajuntament de Sabadell, però que quan es van 
fer els abocaments era quan els terrenys estaven en propietat particular, privada.
Per tant, amb aquesta situació que ens queda per fer de l'obra i la resta de pressupost doncs 
podríem transportar l'abocador aproximadament unes 1.100 tones, per tant, ens quedarien 
2.800 tones encara per l'obra, però que a més s'han de traslladar a terrenys públics perquè 
mentre es feia l'obra el que s'anava fent és posant-la perquè l'anaven carregant els camions a 
un terreny que és de propietat privada, per tant, s'han de moure del terreny de propietat 
privada a un terreny de propietat pública, perquè estiguin allà en tant en quant no tornem amb 
aquest import a licitar una obra nova perquè sigui traslladat a un abocament de residus.
Per tant, seguint amb aquesta execució, el següent pas seria fer un procediment negociat per 
contractar a una empresa que se'n emporti aquestes 2.800 tones que encara quedarien, que 
parlem d'un pressupost per sobre dels 240 mil euros amb IVA inclòs, penseu que el 
tractament de tona d'aquest tipus de material està per sobre dels 70 €/tona, això comportaria 
moure 180 camions aproximadament o el mateix camió 180 vegades, per transportar tot això 
a una planta de tractament de residus i per fi hauríem de fer també un nou projecte per licitar 
l'obra nova.
Per si us pregunteu per què cal fer un nou projecte, és que no podem licitar que no tingui un 
preu i que aquest preu estigui amparat. El projecte està fet, ja el va l'enginyeria que va ser IDP 
i ha de servir igual a l'hora de licitar hem de presentar el projecte novament amb un import de 
licitació, com que l'import de licitació ja no serà el total sinó el total menys la part feta amb la 
primera etapa, per dir-ho d'alguna manera, doncs hem de fer com deia un nou projecte, en 
aquest sentit dir que IDP assumeix entre cometes la responsabilitat, dic entre comentes 
perquè l'assumeix i que està disposada a fer un projecte sense cost, el que vol fer IDP és 
també repetir contra l'empresa que va fer els estudis o les cates aquestes geològiques.
Per tant, nosaltres el que fem avui, encara que el punt sigui merament econòmic, és doncs 
prendre el tema amb la urgència i l'interès que té per Barberà i per als veïns de Barberà o 
acabar les obres d'aquest col·lector i, per tant, òbviament com que hem d'assumir el 55% 
d'aquest sobrecost el que fem ja és deixar feta aquesta modificació de crèdit, perquè si això 
podem engegar-lo de nou al mes de gener no tinguem que esperar al mes d'abril. 
Per tant, això és el punt de l'ordre del dia i aquesta explicació tècnica que no té a veure amb el 
punt en concret que és més administratiu econòmic, però que òbviament s'ha de justificar 
d'alguna manera el per què tornem a fer una modificació respecte d'un punt que ja teníem 
tancat.
Gràcies.

Sr. Rivera: Bona tarda.
A veure nosaltres compartim l'objectiu de què aquesta obra s'ha de fer, que s'ha d'acabar, per 
tant, això ho compartim. El que sí que ens agradaria és, agraim aquesta explicació que ha fet 
el Sr. Báez perquè ens ajuda a entendre una mica la situació en la que estem, però sí que ens 
agradaria una informació addicional i és a dir, en quina mesura, quin és l'abast de la 
responsabilitat que li demanarem en aquestes empreses.
El nostre grup estem disposats a donar aquesta confiança a l'equip de govern sempre que 
sapiguem quin és l'abast perquè és veritat que poden reconèixer la seva responsabilitat, però 
volem saber com es mesura això, si nosaltres tenim aquesta informació, doncs donarem 
suport en aquesta proposta perquè entenem que és urgent i que és important que es tiri 
endavant aquest projecte.
Gràcies.

Sr. Ramon: Jo no voldria deixar d'intervenir aquí malgrat que formem part de l'equip de 
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govern. Des de Convergència i Unió creiem que no solament des de l'equip de govern, sinó 
aquest Ple que tots hem estat d'acord amb el tema del sobreeixidor, era un tema 
importantíssim per la nostra ciutat. El que estem fent en aquests moments és únicament 
garantir la possibilitat de l'execució el més ràpid possible i per aquest motiu estem fent 
aquesta modificació de crèdit, simplement aquest comentari.
Gràcies.

Sr. Fernández: Buenas tardes.
Sí, nosotros desde el grupo Popular también vamos a votar a favor. 
También mostrar nuestra sorpresa de que efectivamente se hagan unos estudios técnicos sobre 
el suelo y que acaben saliendo después 4.000 toneladas de residuos, entonces esto es bastante 
extraño, quiero decir grave, en el hecho de que hay realmente una falta de diligencia en el 
trabajo que se ha desarrollado. 
Claro a nosotros nos recuerda un poco pues estos fallos tan graves como ha pasado pues con 
la planta de gas de Castor, que después todo el mundo se pregunta qué paso, y que no se hizo 
un estudio, y aquí pues nos ha pasado en nuestro municipio, claro este sobrecoste es un coste 
importante. 
Me sumo a la petición de que se realicen actuaciones de exigir responsabilidades a quién 
corresponda pero evidentemente si esos residuos están en unos terrenos primeros, que son 
terrenos que están en el municipio de Sabadell, evidentemente, entiendo que nosotros como 
municipio pues no se nos puede imputar ningún tipo de negligencia en el control de esos 
hechos.
Y en segundo lugar pues, simplemente, creo que tenemos que quitar esos residuos, se tiene 
que hacer la obra y por lo tanto nuestro voto será a favor.
Gracias.

Sra. Fuster: Bona tarda a tothom.
Des de la Plataforma entenem que aquestes despeses sobrevingudes son un imprevist que no 
s'ha esdevingut, donat que hi ha un estudi previ del terreny i unes cates fetes per l'empresa 
especialitzada. 
Entenem que hem de sortir del pas i ho fem, com s'ha explicat, disminuïnt aquest crèdit a 
l'aplicació pressupostària d'interessos de crèdit a Serveis Econòmics donat que es té aquest 
saldo disponible.
De totes maneres, no ens fa massa gràcia la idea de dir primer paguem i després ja 
reclamarem. 
O entenem també, com la resta de partits, que és bo que l'obra es continuï produint sense 
entrebancs i que tiri endavant.
Dit això i tal com s'ha explicat doncs, això sí, caldrà reclamar a l'empresa que ha fet les cates 
del terreny la possibilitat de negociació del punt en qüestió i fer la pressió necessària per 
identificar responsabilitats al respecte.
Per tant, la Plataforma votarà favorablement en aquest punt.

Sr. Báez: Sí, efectivament és molt greu el fet del que ha passat i el fet de tenir-lo que 
assumir, això vagi per endavant. 
El dipòsit de residus també és cert que no es va detectar a l'estudi geotècnic i torno a insistir, 
creiem que és molt greu aquest tema. L'enginyeria li passa la pilota a l'empresa que va 
subcontractar per fer les cates, per nosaltres el responsable és l'enginyeria, nosaltres amb 
aquesta darrera empresa no hem tingut cap tipus de contracte i dic nosaltres perquè parlo, 
això ho va fer, òbviament, l'Ajuntament de Sabadell, no l'afecta a l'Ajuntament de Barberà, 
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però com que és una obra cofinanciada, tant per un Ajuntament com per l'altre també ens 
posem en primera persona, tot i que no vam participar.
Jo insisteixo, trobo que és molt greu, però trobo, jo crec que tots estem d'acord que ho hem 
d'assumir perquè si esperem a la possibilitat de què una empresa repeteixi contra l'altra i 
comencin a barallar-se primer les empreses al jutjat i després les assegurances, o 
subsidiàriament les assegurances això igual ens passem un any o dos amb el residu allà, vull 
dir, que tampoc és normal que estigui a l'aire lliure tant de temps amb la rasa sense fer, amb 
l'obra feta fent-se malbé, per tant, hem de donar-hi una continuïtat a l'obra i sobretot hem de 
donar-li una seguretat als veïns de què davant d'una pluja d'aquestes a partir de 80, 90 l/m, 
doncs tinguin la seguretat de que la casa no se li omplirà d'aigua, per tant, jo crec que tots 
estem d'acord.
Us tindrem al corrent del tema respecte de la repercussió o l'acció que farem davant aquestes 
empreses, en primer lloc davant l'enginyeria, igualment respecte de l'ACA, que sabeu en el 
seu dia es va descavalcar d'aquest projecte i que entenem que ha de continuar assumint el 
25% no només del projecte inicial, sinó del cost total de totes les obres, que en via 
administrativa ja no ho hem aconseguit, però ara tampoc cal posar una demanda, en tant en 
quant, no sapiguem el cost total o el que acabarà pagant l'Ajuntament de Barberà perquè 
recordo que la part que no assumeix l'ACA  del 25% que tenia acordat mitjançant conveni 
l'assumim íntegrament des d'aquest Ajuntament. Per tant, estareu tots al corrent o bé per la 
Junta de Portaveus o bé per la pròpia comissió informativa.
Gràcies.

_____________________

3 RESTAR ASSABENTATS

3.1 EXP.: IPDI14/38. RESTAR ASSABENTATS DE L’INFORME DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA NÚM. 20/2014 I 
MODIFICAR LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER ALS 
EXERCICIS 2014 I 2015 EN RELACIÓ A LA DOTACIÓ ANUAL  DE LA 
PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES.

RESTAR ASSABENTATS DE L’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 
CATALUNYA NÚM.20/2014 I MODIFICAR LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST PER ALS EXERCICIS 2014 I 2015 EN RELACIÓ A LA DOTACIÓ 
ANUAL DE LA PROVISIÓ PER A INSOLVÈNCIES. 

Expedient: IPDI14/38.

ANTECEDENTS DE FET

- Atès l’informe de fiscalització núm. 20/2014, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre de 2011 en municipis 
d’entre 20.000 i 100.000 habitants que ha estat publicat a la pàgina web de la Sindicatura, 
www.sindicatura.cat.

- Atès  que la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures 
fiscals i financeres estableix que aquest informe  anteriorment esmentat s’ha de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament i que se n’ha de fer la publicació a la seu 
electrònica corporativa.
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- Atès que l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, afegeix un article, el 193 bis, al 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 2/2004, de 5 de març, relatiu als drets 
de difícil o impossible recaptació, als efectes exclusivament d'elaborar un informe que s'ha de 
trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i del qual s'ha d'informar al ple 
de l'ens local.

- Atès la proposta feta per la Direcció General de Política Financera, Assegurances  i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya sobre percentatges mínims a efectes comptables recomanats 
per a l'estimació de saldos de dubtós cobrament, segons nota informativa sobre tutela 
financera dels ens locals en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 
data 14 de febrer de 2014.

- Atès l'exposició de recomanacions i conclusions de l'estudi realitzat per la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya "Projecte d'informe 11/2013-E" dels saldos de dubtós cobrament, al 31 
de desembre del 2011, en municipis d'entre 20.000 i 100.000 habitants.

- Atès el resultat dels càlculs obtinguts en l'informe "Estudi econòmic sobre els saldos 
pendents de cobrament corresponent al període 2009-2013" realitzat per l’Àrea de Serveis 
Econòmics i Administratius de l'Ajuntament amb el vistiplau de la intervenció municipal.

- Atès que l’Ajuntament és qui ha d’establir i ha d’aprovar per Ple el mètode a emprar per 
quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, tenint en compte l’antiguitat, 
l’import i la naturalesa dels deutes; els percentatges de recaptació obtinguts tant en període 
voluntari com en via executiva, i altres criteris de valoració que, de manera ponderada, pugui 
establir.

- Atès que és l’Ajuntament mateix qui té la responsabilitat d’establir el mètode de càlcul 
propi, d’acord amb la seva experiència de recaptació i amb les circumstàncies particulars dels 
seus drets pendents de cobrament, sempre i quan siguin líquids, exigibles i vençuts.

- Vistes les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2014 aprovades per ple 
municipal de data  18 de desembre de 2013  i  les de 2015 aprovades per ple de data 9 
d’octubre de 2014.

FONAMENTS DE DRET :

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

Article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, article 193 bis, relatiu als drets de difícil o 
impossible recaptació.

De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa 
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Restar assabentats de l'informe de fiscalització emès per la Sindicatura de 
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Comptes de Catalunya, número 20/2014, relatiu als saldos de dubtós cobrament 
corresponents a 31 de desembre de 2011 en municipis d'entre 20.000 i 100.000 habitants. 
L'esmentat informe ha estat publicat en format PDF a la pàgina web de la Sindicatura, 
www.sindicatura.cat. 

SEGON: Fer la publicitat corresponent a la seu electrònica corporativa de l´Informe de 
Fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que s'ha esmentat en el punt primer.

TERCER:  Modificar la base 43 punt 2 apartat d. de les Bases d'Execució del Pressupost de 
l'exercici 2014 i de les Bases del Pressupost de l'exercici 2015, referent a l'aplicació de 
criteris en l'estimació de morositat per a la seva estimació sobre,  saldos pendents de 
cobrament, quedant redactada de la manera següent:

"Els criteris a emprar per a l'estimació dels saldos de dubtós cobrament a final de l'exercici 
econòmic han de ser com a  mínim els especificats en el  detall següent:

- Escalat de percentatges de morositat a aplicar sobre pendents de cobrament proposats:

 a) Capítol I, II, III
 

Any Percentatge
n 25 %
n-1 40 %
n-2 50 %
n-3 80 %
n-4 i anteriors 100 %

  b) Capítol IV, V, VI, VII i IX

No s'aplica escalat de percentatges. L'estimació dels saldos de dubtós cobrament per a aquests 
capítols s'ha de realitzar de forma individualitzada tenint en compte l’antiguitat, l’import i la 
naturalesa dels deutes; els percentatges de recaptació obtinguts tant en període voluntari com 
en via executiva, i especificitat del deute.

  c) No pressupostaris

No s'aplica escalat de percentatges. L’estimació dels saldos de dubtós cobrament relativa a 
l’epígraf "Deutors d’operacions no pressupostàries", pot ser necessària o no, depenent de la 
naturalesa de les operacions a què fa referència cada saldo i, en el cas de ser necessària, 
l’estimació s’haura de determinar de manera individualitzada."

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

CINQUÈ: Si durant el període d'informació pública no s'hi presenten reclamacions, la 
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modificació aprovada al punt tercer es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
d'adoptar un nou acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat 
amb els preceptes legals esmentats anteriorment.

SISÈ: Notificar el present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

SETÈ: Facultar indistintament l’alcaldessa Sra. Ana del Frago Barés i al tinent d’alcaldia 
delegat en matèria d’Hisenda Municipal, Sr. Xavier Garcés, 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:

Sr. Garcés: Bona tarda una altra vegada.
Com veieu aquí és un expedient de l'Àrea de Serveis Econòmics en la que nosaltres en funció 
d'una modificació que es va produir a la llei reguladora d'hisendes locals, que va sortir 
publicada el 27 de desembre del 2013, nosaltres ja vam començar a treballar l'elaboració de 
tot un informe per conèixer quin havia estat l'evolució dels deutes i del seu cobrament des del 
període 2009 a 2013. 
En paral·lel amb aquest estudi que nosaltres vam tirar endavant de forma interna, doncs 
també des de la Sindicatura de Comptes també es va fer un estudi que en aquest cas va acabar 
amb dades fins al 31 de desembre de 2011 que corresponia a municipis entre 20 mil i 100 mil 
habitants.
Davant de tot això i també fins i tot hem tingut en compte la recomanacions que també 
figuren per la direcció general de política financera i assegurances i tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya els percentatges mínims obligatoris per la dotació de tot el que sigui 
saldos de dubtós cobrament, dintre d'accions que hem tingut doncs al final del que portem a 
aquest Ple, el que ens reclamaven tots, és que es fes aquesta aprovació d'aquest percentatge 
d'una forma clara el que ja està dintre de les bases d'execució del pressupost i fonamentalment 
no hi ha canvi substancials amb el que ja estàvem aplicant, o sigui, l'únic que n'hi ha en un 
dels trams que són els deutes de l'any del propi tancament que es produeix un increment del 
10 al 25% del que significa la dotació, que és el que queda pendent a l'hora del tancament i 
significa fonamentalment d'això, de que tenim unes provisions més grans amb el qual en el 
cas que hi hagi un romanent de tresoreria quedaria una mica més reduït, però el que estem 
guanyant és en potència. 
Vosaltres sabeu que sempre hem intentat aplicar els màxims criteris de prudència, això és el 
que ara ampliarem una mica més en aquest sentit, però sobretot molt contents per l'estudi que 
hem fet internament gairebé quadra amb el que ens han fet externament, això vol dir que els 
mètodes de càlcul que s'han aplicat han estat correctes i davant d'això fer tot el que 
Sindicatura de Comptes demana, és a dir, publicar  a la nostra web l'estudi sencer que s'ha fet 
i lògicament prendre l'acord, que en aquest seria doncs això restar assabentats d'aquest 
informe que figura a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes, fer publicitat a la nostra 
pròpia seu corporativa. Modificar la base 43.2 apartat d. De les Bases d'Execució del 
Pressupost que afecten fonamentalment a l'escalat dels capítols I, II i III que corresponen als 
tributs municipals, tant impostos directes, impostos indirectes i taxes i la resta de capítols s'ha 
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d'analitzar cadascun dels deutes individualment en funció del seu origen per conèixer 
clarament quina és la dotació que s'ha d'efectuar.
Quedaria informat durant 15 dies i si en aquest període d'informació pública no hi hagués cap 
reclamació quedaria definitivament aprovat. 
Notificaríem aquest present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i facultaríem a 
l'alcaldessa i a mi mateix per qualsevol tràmit que fes falta.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera:  A veure, nosaltres hem mirat l'informe de Sindicatura i hem vist que les 
diferències bàsicament són les que ha dit el senyor Garcés. Entenem que el criteri de 
prudència el compartim. Això significa que a l'hora de presentar com també heu dit el resultat 
de l'any, tindrem un resultat una mica més petit, si sabem que és per això, doncs no hi ha cap 
problema perquè els comptes són clars.
Vist l'informe de la Sindicatura que el que diu és que ells fan recomanacions, però que és 
molt millor que els ajuntaments aprovin allò que surt de la seva feina interna i entenem que 
aquesta feina interna s'ha fet doncs li donarem suport.
Gràcies.

Sr. Fernández: Sí, nosotros también hemos mirado el informe y, bueno, hemos visto cuál era 
la situación del municipio en relación al resto también de municipios más o menos de nuestro 
entorno, de la comarca y hemos visto que los ajustes que les hacen a otros municipios pues 
son mayores, en general, que los que se han hecho aquí en Barberà, que subimos un 21%, 
aproximadamente, de la provisión. Entonces vemos que hay otros que son mucho más, suben 
hasta un 50, o en algún caso hasta un 72% de lo que tenían estimado, seguramente porque en 
esas cuentas que tenían municipales pues querían mostrar una imagen, sea por criterios 
políticos o criterios técnicos, una mejor imagen y creo que aquí en este municipio, pues al 
menos en este aspecto pues sólo se tiene que ajustar a un veintitantos por ciento estamos en 
una buena ratio, por lo tanto, nuestro voto será favorable.

Sra. Fuster: De la Sindicatura de Comptes emet aquest informe fiscalització on l'objecte de 
treball ha estat fiscalitzar els criteris que s'han emprat per l'Ajuntament per determinar aquest 
import consignat en l'apartat corresponent dels saldos de dubtós cobrament d'aquest respectiu 
estat de romanent de tresoreria corresponent al 31 de desembre del 2011. I la finalitat més 
bàsicament comprovar que els criteris s'adeqüen al que estableix la normativa, que siguin 
criteris raonables i que la seva aplicació  sigui un informe en el temps. Per tant, a més de la 
Plataforma doncs entenem que aquest informe no és per la sindicatura de comptes de 
Catalunya i en restem assabentats.
Gràcies.

Sr. Garcés: A més a més d'això que diem del restar assabentats n'hi ha la part de modificació 
de les bases de pressupost que aplicaríem en el 2014 i 2015 i per això s'ha de votar.
Res més, gràcies a tots.

_____________________
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4 PROPOSTA TRASLLAT

4.1 EXP.: 2014N018000012. CANVI DEL PLE ORDINARI CORRESPONENT 
AL MES DE DESEMBRE DE 2014.

CANVI DEL PLE ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2014.

Expedient: 2014N018000012.

Atès que el Ple d’aquesta Corporació de data 29/06/2011 va acordar celebrar sessions 
ordinàries de la Corporació Municipal en Ple els últims dimecres laborables de cada mes, a 
les 20 hores, a la Casa Consistorial.

Atès que d’acord, amb l’anterior criteri, el dia de celebració del Ple ordinari corresponent al 
mes de desembre hauria de ser el 31/12/2014. I tant per raons d’agenda com per coincidir 
amb les festes de Nadal i Cap d'Any, es considera més adient traslladar la sessió pel dia 
17/12/2014.

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

ACORD:

PRIMER: Traslladar el dia de celebració del Ple ordinari del mes de desembre al dimecres, 
dia 17/12/2014 a les 20 hores.

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

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

5 APROVACIÓ ADHESIÓ

5.1 EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA DE  " 
CIUTATS PER LA VIDA/ CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT - 
CITIES FOR LIFE/ CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY" 
PROMOGUDA PER LA COMUNITAT DE SANT'EGIDIO.

APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS PER LA VIDA/CIUTATS 
CONTRA LA PENA DE MORT- CITIES FOR LIFE /CITIES AGAINST THE DEATH 
PENALTY-   PROMOGUDA PER LA COMUNITAT DE SANT'EGIDIO.

Vista la sol·licitud presentada el 2 d'octubre de 2014 per la Comunitat de Sant'Egidio per tal 
que l'Ajuntament de Barberà del Vallès aprovi l'adhesió de la nostra ciutat a la Declaració de 
"Ciutats per la Vida / Ciutats contra la pena de Mort" - "Cities for life / Cities against the 
Death Penalty".
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Donat que l’esmentada declaració s’ajusta a un dels principals eixos del Pla Director de 
Cooperació 2012-2015, aprovat per l’Ajuntament en sessió plenària el 27 de desembre de 
2012, que és el de promoure la sensibilització i la mobilització ciutadana, en aquest cas en 
concret en l’àmbit de la defensa i promoció dels Drets Humans.

L'Alcaldessa de Barberà del Vallès, la Sra. Ana del Frago Barés, proposa al Ple Municipal 
l’adopció del següent,

ACORD:

PRIMER: Adherir-nos a la Declaració de: "Ciutats per la Vida / Ciutats contra la pena de 
Mort" - "Cities for life / Cities against the Death Penalty", el text de la qual es transcriu a 
continuació. 

Declaració de "Ciutats per la Vida / Ciutats contra la pena de Mort" - "Cities for life / 
Cities against the Death Penalty"

El Consistori de la ciutat de Barberà del Vallès convençut que tota comunitat ciutadana, 
mitjançant la veu dels seus òrgans representatius, pot actuar com a subjecte col·lectiu capaç 
de concórrer a augmentar el respecte de la vida i de la dignitat de l'home a qualsevol lloc del 
món. Preocupat perquè en molts estats encara es manté la pràctica inhumana de la pena 
capital.

A proposta de la Comunitat de Sant'Egidio , fundadora de "Ciutats per la Vida / Ciutats 
contra la pena de Mort" - "Cities for life / Cities against the Death Penalty", la xarxa de 
municipis d'Europa i de tot el món units per la voluntat comuna d'accelerar la definitiva 
desaparició de la pena capitat del panorama jurídic i penal dels estats; en el marc de les  
iniciatives adoptades per la Presidència del Consell de Ministres de la República Italiana 
durant el semestre de Presidència del Consell de la Unió Europea (1 de juliol/ 31 de desembre 
de 2014); amb l'objectiu de donar suport a tots els esforços que volen assolir l'abolició 
definitiva de la pena capital en els països que encara la mantenen i preveient com una etapa 
d'aquest procés l'adopció d'una moratòria universal de les execucions capitals.

En vista de la votació sobre la Resolució de les Nacions Unides per a una moratòria universal 
de les execucions capitals que es durà a terme en la Comissió de les Nacions Unides el 
desembre de 2014.

DECLARA:

- Que la ciutat de Barberà del Vallès s'afegeix a la iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio 
"Ciutats per la Vida / Ciutats contra la pena de Mort" - "Cities for life / Cities against the 
Death Penalty" i declara el 30 de novembre Jornada ciutadana "Ciutats per la Vida /Ciutats 
contra la pena de Mort".

- Que aquest ajuntament es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó per assolir 
una major responsabilitat, i a actuar en els àmbits que siguin de la nostra competència per tal 
que es creïn espais d'informació i sensibilització sobre els motius del rebuig d'aquesta 
pràctica i sobre l'evolució de la campanya abolicionista en el món.
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- Que l'Ajuntament de Barberà del Vallès procurarà fer la difusió més àmplia possible de la 
seva adhesió a aquesta campanya.

SEGON: Traslladar aquest acord a la Comunitat de Sant'Egidio a Barcelona per tal que facin 
tots els tràmits per incloure'ns al llistat de la Xarxa de les "Ciutats per la Vida / Ciutats contra 
la pena de Mort" - "Cities for life / Cities against the Death Penalty".

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. del Frago: Com tots hem vist l'objectiu fonamental d'aquesta adhesió, que ens 
sol·liciten una determinada comunitat, al concepte i a la manifestació de ciutats per la vida, és 
poder arribar a la votació sobre la resolució de les Nacions Unides per una moratòria 
universal de les execucions capitals que es durà a terme a la Comissió de les Nacions Unides 
el proper desembre de 2014.
Aquesta adhesió va amb la mateixa direcció que en altres ocasions hem portat en aquest Ple, 
la declaració de les ciutats educadores, de ciutats constructores per la pau i, naturalment, de 
tots aquells valors que pensem que amb la nostra societat s'han visibles patents i han de ser 
reals. 
En aquest cas és la comunitat de Sant Egidi que ens la fa arribar, coneixeran segurament, que 
aquesta comunitat té els seus orígens a Itàlia, que en aquests moments està estesa a tot el mon 
i que és col·laboradora tant de Nacions Unides com de la UNESCO i s'ha fet com l'ONG, la 
comunitat difusora d'aquesta declaració sobretot a totes les ciutats d'Europa.
Per tant, jo llegiré molt ràpidament i és que: 

“El Consistori de la ciutat de Barberà del Vallès convençut que tota comunitat ciutadana, 
mitjançant la veu dels seus òrgans representatius, pot actuar com a subjecte col·lectiu capaç 
de concórrer a augmentar el respecte a la vida i a la dignitat de l'home a qualsevol lloc del 
món. Preocupat perquè en molts estats encara es manté la pràctica inhumana de la pena 
capital.
A proposta de la Comunitat de Sant'Egidio, fundadora de "Ciutats per la Vida / Ciutats contra 
la pena de Mort" - "Cities for life / Cities against the Death Penalty", la xarxa de municipis 
d'Europa i de tot el món units per la voluntat comuna d'accelerar la definitiva desaparició de 
la pena capitat del panorama jurídic i penal dels estats; en el marc de les  iniciatives 
adoptades per la Presidència del Consell de Ministres de la República Italiana durant el 
semestre de Presidència del Consell de la Unió Europea (1 de juliol/ 31 de desembre de 
2014); amb l'objectiu de donar suport a tots els esforços que volen assolir l'abolició definitiva 
de la pena capital en els països que encara la mantenen i preveient com una etapa d'aquest 
procés l'adopció d'una moratòria universal de les execucions capitals.” 

Aquest programa rep el nom de moratòria 2000 en nom de tota Europa.
Per tant, declararíem, si us sembla bé:

" - Que la ciutat de Barberà del Vallès s'afegeix a la iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio 
“Ciutats per la Vida/ Ciutats contra la Pena de Mort”. 
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- Que aquest Ajuntament es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó per assolir 
una major responsabilitat, i a actuar en els àmbits que siguin de la nostra competència per tal 
que es creïn espais d'informació i sensibilització sobre els motius de rebuig d'aquesta pràctica 
i sobre l'evolució de la campanya abolicionista en el món. 
- Que l'Ajuntament de Barberà del Vallès procurarà fer la difusió més àmplia possible de la 
seva adhesió a aquesta campanya.

I, en segon lloc, traslladar aquest acord a la Comunitat de Sant'Egidio a Barcelona per tal que 
facin tots els tràmits per incloure'ns al llistat de la Xarxa de les "Ciutats per la Vida / Ciutats 
contra la pena de Mort".

Sr. Rivera: Recordar que aquesta és una iniciativa que a nivell mundial hi ha 1500 ciutats 
que s'hi han adherit, que a més de la comunitat de Sant Egidio també està promoguda per 
Amnistia Internacional.
I recordar que, evidentment, que la pena capital és una de les maneres més cruels de treure la 
vida  a les persones.
Que és una derrota dels que pensem que hi ha un futur millor i que es pot canviar el món, 
però  que malauradament patim i assistim a situacions com la d'ahir on un senyor es va 
suïcidar perquè l'havien desnonat, quan la gent perd la vida per causes econòmiques també 
estem davant d'una derrota i són coses que hem de tenir molt en compte i esperem que no es 
torni a repetir.
Gràcies.

Sr. Ramon: Només únicament dos detalls. Nosaltres des de Convergència i Unió, 
evidentment, donarem suport amb aquest punt.
Simplement recordar que estem en el segle XXI i que és terrible que encara estiguem 
discutint aquestes coses.
També una mica en la direcció del que ha estat comentant fa un moment en Rivera, jo diria 
que la pena de mort no soluciona les causes del problema que porta a delinquir o a arribar en 
aquest extrem, sinó que la causa principal moltes vegades és la pobresa i la exclusió social 
que en moltes parts del món en el segle en què vivim encara segueixen passant molt sobre 
capes socials de la població molt grans.
I per una altra banda també volia aprofitar per donar el meu suport ple a la comunitat de Sant 
Egidi a la que fa més de 25 anys vaig tenir l'oportunitat de compartir amb ells uns treballs i 
uns moments de solidaritat i dono fe de què són una gent que només puc dir lloances d'ells.
Moltes gràcies.

Sr. Gallego: Nosotros aplaudimos que Barberà del Vallès se sume a los innumerables 
municipios de toda España y de todo el mundo en esta declaración de ciudades por la vida / 
ciudades contra la pena de muerte. Iniciativa internacional promovida o emprendida por esa 
organización italiana, comunidad de San Egidio. Y con apoyo también de la coalición 
mundial contra la pena de muerte.
También pertenecen multitud de organizaciones, sindicatos, colegios de abogados, 
autoridades locales, regionales, etc., por lo que aprobamos la adhesión a esta red que impulsa 
la abolición de la pena capital en ocasiones esa ley del talión “ojo por ojo, diente por diente”, 
en todo el mundo y esperamos que este Ayuntamiento como decisión de su adhesión en años 
anteriores se ha hecho ilumine su fachada el 30 de noviembre. 
Pero quisiera decir más, esto no es fácil, esto es similar a la violencia de género, nunca se 
acaba.
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En España la pena capital hace 39 años que no se practica por inhumana y cruel, las últimas 
ejecuciones fueron dos miembros de ETA y tres miembros del frente revolucionario 
antifascista y patriota, una organización del PSC, fusilados el 27 de septiembre del 75, lo que 
ocasionó una ola de protestas y de condena del gobierno fuera y dentro del país.
Finalmente, la pena de muerte fue abolida por la Ley Orgánica del 26 de noviembre del año 
95. 
Pero también sabemos que sigue habiendo gente que está dispuesta a matar y a secuestrar. 
Que todavía queda en el corredor de la muerte 23.000 personas en 58 países y estos son datos 
del año pasado 2013, que del total de personas ejecutadas en el mundo en el último año, ¾ 
partes lo fueron en tres países Arabia Saudí, Irán e Irak, en el Oriente Próximo y que también 
en China ejecutan a miles de personas tras un velo de secretismo.  Que después hay otros 
países como India, Gambia, Nigeria, Pakistán, Kuwait, Indonesia y Vietnam que han 
renegado las ejecuciones justificándolas como medida para reducir los elevados índices de 
delincuencia que tienen. Por lo tanto, por eso decimos que no es nada fácil.
Y por último desde hace años está reconocido el compromiso de los diferentes gobiernos aquí 
en España en esta lucha como su participación en la comisión internacional contra la pena de 
muerte, el patrocinio del primer congreso internacional sobre la pena de muerte en el Caribe, 
en octubre del 2011 o el apoyo al 5º Congreso Mundial contra la pena de muerte que se 
celebró en Madrid el año pasado, en el 2013.
O sea lo importante es que, estén las siglas que estén en el gobierno, que apoyen esta lucha 
contra la pena de muerte y que se convierta en una prioridad para quién gobierne en su 
relaciones bilaterales con esos países que todavía la están manteniendo.

Sra. Fuster: Des de la Plataforma crèiem que la tasca de defensar la dignitat humana que es 
duu a terme en aquesta comunitat de Sant Egidio és de gran vàlua i un exemple arreu del 
món.
Des de l'any 2002, la comunitat de Sant Egidio convoquen aquestes iniciatives de “Ciutats per 
la Vida/ Ciutats contra la pena de Mort / Cities for life/ Cities against Death Penalty” 
recordem així el primer estat europeu que va abolir la pena de mort que va ser el gran ducat 
de la Toscana en el 1786. Aquesta jornada representa la major movilització contemporània en 
el món per indicar una forma més elevada i civilitzada de justícia  capaç de renunciar 
definitivament en la pena capital.
L'objectiu que es persegueix és establir un diàleg amb la societat civil i involucrar a les 
administracions en un camí d'abolició d'aquesta pena de mort.
Per tant, des de la Plataforma entenem que és una bona oportunitat per fer reflexió sobre la 
necessitat de la suspensió total de les execucions i l'abolició universal de la pena de mort i 
que  des de l'Ajuntament caldrà que creïn espais d'informació i sensibilització al respecte que 
pensem que és una causa prou justificada i és per això que nosaltres des del nostre partit 
votarem favorablement.

Sra. del Frago: Doncs s'entén que queda aprovat per unanimitat i naturalment totes les 
informacions i la contextualització de la situació a Europa, Amèrica i a tot el món és la que 
tots compartíem fa un moment.
I jo voldria incidir amb un aspecte i és que en tot el llistat de països que l'Adolfo en té i a 
totes les realitats que n'hi ha, hi ha països que tenen diferents formes de govern. N'hi ha que 
no tenen democràcia i n'hi ha que sí que tenen democràcia, n'hi ha que tenen República, n'hi 
ha que no tenen República i n'hi ha països, sense anar més lluny, els Estats Units, que tots 
coneixem que dins d'una democràcia amb un sistema representatiu el que sigui, amb lleis 
estatals diferenciades en funció del que voten els ciutadans que viuen allà no només tolera, 
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sinó que provoquen i que animen a que això continuï vigent. 
Per tant, és una lluita i és una posició que va molt més enllà d'un sistema de govern o d'un 
altre sistema de govern, d'una situació econòmica determinada que òbviament en situacions 
econòmiques amb mancances encara es reprodueix molt més i que, per tant, la lluita no és 
que sigui transversal, l'oposició no és que sigui transversal és que és integral, 
independentment, de tot com encara això es recolza i es recolza de forma legal amb molts 
dels països que abans es deien.
Per tant, moltíssimes gràcies a tots, hi farem tot el possible perquè la reflexió i el compromís 
de l'Ajuntament arribi a tota la ciutadania.

_____________________

6 DONAR COMPTE AL PLE 

6.1 EXP.: 2014N0170009. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA I DELS TINENTS D'ALCALDES.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA I TINENTS 
D'ALCALDES.

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 com pels tinents d'alcaldes delegats, des de l'última sessió plenària 
ordinària, la relació de la qual consta en l'annex 1.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

7. MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

7.1 EXP.: 2014N0600027. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA EN DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE 
BASE.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS 
DE BASE.

Expedient: 2014N0600027.

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

"L'Esport esta ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que esta adoptant 
el Govern de l'Estat, en un intent de complir amb els seus objectius electorals, recaptatoris i 
pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de clubs i entitats esportives, així com 
la permanència en aquestes d'entrenadors, esportistes i professionals que volen aportar la seva 
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experiència i formació al col·lectiu d'una manera altruista i voluntària realitzant una 
magnifica tasca al voltant de l'Esport de base.

En l'actual legislatura, el món de l'esport en general i el dels clubs en particular han hagut 
d'afrontar mesures tant dures del Govern de l'Estat com la pujada de l'IVA del 8 al 21% per 
1'ús d'instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la Llicència 
Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l'esport, limitar greument 
els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels esportistes que vulguin 
competir i envair, una vegada mes, les competències autonòmiques, en aquesta ocasió en 
matèria esportiva.

Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt mes la situació que existeix com a 
conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de 1 de novembre, el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social iniciarà una campanya que, sota la denominació "
Regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin 
ánimo de lucro", posa en greu perill la supervivència de l'esport de base. Aquesta última 
mesura es converteix en una amenaça sense precedents i llença pel terra el magnífic treball i 
la insubstituïble funció que realitzen centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de 
lucre.

El que hi ha al darrera d'aquesta mesura és l'atac al gran moviment de voluntariat esportiu 
sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i imprescindible en els 
clubs i associacions esportives catalanes i de l'Estat Espanyol, de la mateixa manera que la 
resta de països de la Unió Europea.

La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral, 
cosa que, entre d'altres perjudicis, provocara l'increment de les despeses derivades de la 
pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la important funció social 
d'interès general que realitzen els clubs esportius de base i en gran mesura, abocant-los a 
l'empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts d'ells.

L'efecte immediat de tot plegat serà l'augment de la desigualtat d'oportunitats i l'escletxa 
social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la població l'accès al seu 
dret a l'esport en condicions d'igualtat per motius de renda. 

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès acorda:

Primer.- Instar al Govern de l'Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa 
una nova moratòria, i revisin el pla d'inspeccions massives a l'esport de base que ha de 
començar l'1 de novembre de 2014, i que ha estat considerat en el sector com una causa 
general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hagi causa objectiva que ho 
demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures.

Segon.- Instar al Govern de l'Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular 
convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l'àmbit de les entitats 
esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l'Esport Base, d'acord amb 
la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, alhora que 
no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les mesures oportunes per 
assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una 
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tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les despeses ocasionades per 
l'activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a salari.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat, amb 
participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de 
Suport Econòmic i de Millora de l'Esport Base, incorporant la prestació dels diferents de 
serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

Quart.- L'Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del 
municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització 
si la situació particular ho requereix.

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

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

Sr. Rivera: És una pregunta i un prec.
Ens ha arribat avui mateix que es volen treure les cistelles i les porteries de la plaça de la 
República, ens ha arribat per uns veïns que no hi estan d'acord, cosa que nosaltres compartim.
Entenem que el dret al joc s'està convertint en una missió impossible en el nostre poble, 
perquè a més d'aquesta pregunta, que esperem que la resposta sigui que no. També volem fer 
un prec i és que també ens ha arribat que hi ha la pràctica, amparada per l'ordenança de 
civisme, de confiscar les pilotes als nens que estan jugant a la plaça, nosaltres no ho hem vist 
en directe, però sí que ens ho han dit i bé, a veure ja coneixeu la nostra postura amb 
l'ordenança de civisme, entenem que els espais públics, les places, les hem de compartir i 
hem de compatibilitzar els diferents usos, però que hi hagi una normativa que al final resulti 
que els nens la policia local els tregui la seva pilota per estar jugant a la plaça, entenem que 
això no hauria de fer-se així.
Gràcies.

Sra. del Valle: Buenas noches.
Quería hacer una pregunta, no sé si al señor Xavier o al señor Antonio, no sé quién me puede 
contestar mejor.
Quisiera saber como está el tema del proyecto de la pasarela peatonal que facilitaba la 
movilidad de las personas al sector Baricentro. Lo comento porque me han llegado quejas de 
ciudadanos jóvenes de Barberà que lo están demandando. No sé si se podría hacer algo 
provisional a la pasarela, porque por el elevado coste del proyecto pero creo que deberíamos 
de hacer algo antes de que... no quiero ser negativa, pero antes de que ocurra cualquier 
desgracia.
Gracias.

Sr. Gallego: Es un ruego a Cristina Conde. Ruego que espero que no me vuelva a decir que 
queda ahí como costumbre porque cada vez que le hago un ruego me dice que por ser un 
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ruego ahí se queda. Porque si mi grupo gobernara no habría ruego que valga porque iríamos 
directamente al grano.
Mire, últimamente observamos que en rotondas se ponen pancartas obstaculizando la visión 
de los conductores de una nueva formación política. Después hay árboles a los que les ponen 
bufandas también con siglas de partidos, parece ser que para que no se resfríen y esta sigla de 
este partido sí que está consolidada en nuestro municipio e incluso en esos muebles urbanos 
para la presentación de información, los mupis, donde empresas privadas están pagando un 
dinero por su publicidad, encima de los cristales ponen propaganda también de formaciones 
políticas. 
En entradas de comunidades, pegados en la pared, mármoles, cristales, panfletos 
bombardeando a los ciudadanos y que yo sepa, no sé si en febrero habrá autonómicas, pero lo 
que está claro es que municipales habrá dentro de 6 meses, no ahora.
Los partidos que tenemos representación en este pleno llegamos a un acuerdo para, por 
ejemplo, hacer un sorteo para la colocación de banderolas en las farolas del municipio, así 
como para no colgar pancartas en las plazas públicas y doy por supuesto en no pegar 
propaganda en paredes de comunidades, en los cajeros, en las cajas de reles, en árboles, en 
semáforos, en los ascensores de Renfe, en las escaleras, en las paradas de buses, etc. 
Por lo tanto, le pediría que si dispone usted de correo electrónico o postal para dirigirse a 
estas formaciones ponga a su disposición dicho acuerdo que tenemos entre todos, para que de 
esta manera dicen que van a ser la escoba para barrer la suciedad y limpiar la corrupción, pues 
que empiecen por ahí, que es más fácil.
Y después una pregunta a Mercedes Cuadrado. 
Verá, aquí en distintos plenos se le han hecho preguntas sobre su concejalía de Bienestar 
Social, por ejemplo, la regidora de la Plataforma, Carmina Pérez, y su respuesta, la respuesta 
de usted ha sido más o menos que aquí no hay problemas. Y parece ser que su concejalía está 
de moda pero por lo contrario porque existen problemas. Primero con los adjetivos 
calificativos que le dedicaron a su mano derecha, que mi grupo estuvo en contra y además lo 
rechazo. 
Y ahora en octubre, pasado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ocupa el Consistorio 
denunciando su falta de sensibilidad con las familias con problemas. 
Lo positivo es que no actuaron como, por ejemplo, hubo varias decenas de vecinos en ciudad 
Meridiana que ocuparon y causaron destrozos en una oficina de Servicios Sociales.
Pregunta, ¿cómo es que la  Plataforma de Afectados por la Hipoteca pide su dimisión?.
Carece usted como aseguran ellos de esa falta de sensibilidad con las familias, ¿es tan mala su 
gestión que perjudica a las familias con problemas económicos?, ¿se muestra usted incapaz 
de gestionar servicios sociales?.
Como consecuencia de todo esto el equipo de gobierno manifiesta que creará una mesa de 
mediación vecinal y si no hubiera habido esta ocupación esa mesa de mediación se crearía o 
no.
¿Se limitan a estar, a lo que dice la Plataforma, cediéndole a ellos la iniciativa política?
Mire, yo sé lo que... a ver, yo creo que yo y los 21 concejales que estamos aquí sabemos lo 
que hoy en día es una concejalía de Servicios Sociales por eso voy a romper una lanza. 
Voy a romper una lanza por cualquier concejal que hoy en día, en cualquier municipio tenga a 
su cargo esa concejalía, porque no hay que estar ciego para ver que es una patata caliente que 
tiene usted en la mano. 
Es una de las concejalías más difíciles e ingratas, porque es quiero y no puedo, hoy en día, 
porque seguro que muchas de estas concejalías están desbordadas. A usted por ejemplo si 
nuestra alcaldesa le hubiera designado concejalía de deportes, pues seguro que usted viviría 
más tranquila. 
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Pero usted sufre el descontento y el malestar social que también padecen muchos ciudadanos 
de nuestra ciudad de Barberà del Vallès con las peticiones de ayuda que están desatendidas 
porque quizá no se puede. El ciudadano que tiene un problema lo que quiere también es, con 
prisa, además que se lo solucionen y está claro que las políticas sociales para ayudar a estas 
familias se solucionan con presupuesto, con dinero, el problema es que si el responsable de 
hacienda pues que no hay más. 
Mire usted que bien le habría venido ahora esos 215.000 euros del Torrent de Can Gorgs, 
hubieran ido fenomenal. 
Pero bueno creemos que el mensaje lo debía haber dado usted no ellos. 
Como responsable político usted debe estar a la altura de la tarea que le han encomendado y 
generalmente negar la realidad suele dar malos resultados y hacemos esta intervención porque 
mi grupo municipal no ha hablado nada, ni lo suficiente sobre este tema, como ahora que no 
hace falta insistir sobre este asunto, o sea hace falta insistir sobre este asunto y en cualquier 
caso queremos saber si esto se ha solucionado.

Sr. Torrella:  Hola, bona nit a tothom. 
Són unes preguntes que aniran dirigides al senyor Ignacio Navarro.
La setmana passada vam estar trucant-se per demanar-li sobre el festival de patinatge que es 
va celebrar el cap setmana, 22-23 de novembre, a les instal·lacions de Maria Reverter. El 
comentari que ens van fer arribar a Plataforma era que el festival es volia portar a Sabadell. 
Nosaltres ens vam posar molt inquiets amb aquest tema i jo el vaig trucar i li vaig fer la 
pregunta si sabia alguna cosa sobre aquest tema i si em podia dir alguna cosa. 
De totes formes la contestació que em va donar va ser que bé que hi va haver un problema de 
calendari o d'horaris i que això es va solventar, però que es va posar sobre la taula que en 
propers actes haurien d'estar presentats sobre els 3 mesos, sinó és així ratifiquin després abans 
de la data perquè no tornés a passar això. Crea una pregunta, ¿què vol dir que tenim greus 
problemes d'organització?
Bé, fins aquí, podríem dir que bastant bé, però bé aquesta setmana diferents famílies han 
passat per la nostra seu de la Plataforma Ciutadana per Barberà amb unes inquietuds. I ara la 
pregunta és, que què ens ha costat aquest festival? 
Perquè si se li retorna a les famílies els diners de les entrades això és molt sospitós. 
Les despeses a qui van a l'entitat organitzadora o a la regidoria d'esports?
Està vostè segur que el problema era d'horaris o de calendari o de les pressions que hi podien 
haver-hi hagut per les despeses que ocasionava aquest festival?
Res més, gràcies.

Sra. Fuster: Varies preguntes a la senyora Cuadrado.
La Plataforma al mes de juliol d'enguany va presentar una moció per a la creació d'un 
menjador social aquí, al nostre municipi. La senyora alcaldessa va dir en aquell ple que es 
crearia una comissió de treball per valorar aquest tema, malgrat, que l'equip de govern en 
aquell moment va votar en contra. En data 10 de setembre de 2014 es convoca una reunió per 
informar sobre l'atenció a les necessitats bàsiques pel que fa a l'alimentació a Barberà, 
realment que sota la nostra suposada inexperiència política pregonada últimament per algun 
membre d'aquest consistori, doncs és això una reunió i no pas una comissió per estudiar cap 
proposta.
Dies després un tècnic del seu departament envia un e-mail dient que si tenim algun dubte o 
precisem alguna declaració al respecte en aquest informe tècnic que es va donar en aquesta 
reunió que li fem saber.
En data 30 d'octubre de 2014, jo mateixa, portaveu de la Plataforma i cap de l'oposició 
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d'aquest Ajuntament envio un e-mail adreçat al tècnic de Benestar Social per tal de què se'm 
faciliti la informació al respecte per poder fer un estudi més acurat d'aquestes dades que se'ns 
faciliten en l'informe aquest de Benestar Social en qüestió.
L'e-mail del tècnic i per indicació de la senyora Cuadrado diu que s'envia amb l'objectiu de 
mantenir una altra trobada per consensuar i treballar possibles actuacions futures.
Des de la Plataforma li preguntem a la senyora Cuadrado, que com està aquest tema? i quan 
tenen pensat fer les convocatòries al respecte? i quan pensen crear aquesta comissió de 
treball?, tal i com es va dir al Ple.
També li preguntem si em pot aclarir el per què d'aquesta demora en el temps i aquest silenci 
absolut davant aquest e-mail amb la nostra petició, que a dia d'avui des de data 30 d'octubre, 
no s'ha contestat. 
És que crec recordar que la meva companya regidora de la Plataforma, la senyora Carmina 
Pérez va parlar en un Ple de la problemàtica de les famílies que no tenen recursos respecte a 
l'alimentació i si no recordo malament vostès es van omplir la boca dient que si s'havia fet 
una reunió al respecte, que si el senyor Grimaldo, també company regidor del nostre partit, no 
l'havia informat del contingut de la reunió. I jo li pregunto, aquesta demora en contesta els 
e-mails i en la creació d'aquesta comissió de treball és per deixadesa de vostès? o bé perquè la 
disfressarem sota la idea, òbviament equivocadíssima, de pregonar que el nostre partit nova 
comunicació?
Gràcies.

Sra. del Frago: Hi ha alguna qüestió més? Endavant Silvia.

Sra. Fuster: Una altra qüestió, aquesta és una pregunta que fa referència al tema de 
Baricentro. 
Respecte aquests 3 milions d'euros que haviem de cobrar de les obres d'ampliació de 
Baricentro, què se sap de tot això? 
Quan es va presentar aquest tema la Plataforma ja va advertir dels riscos que això suposava i 
se'ns va dir que no l'enteniem i que no ens enterariem del tema. Doncs ara volem saber com 
està el tema? 
Entenem que determinada persona de l'equip de govern, el qual també s'omple la boca dient 
que els polítics de la Plataforma són gent poc preparada o poc experimentada en política, si 
alguna cosa sí que tenim és memòria i també fem un treball acurat i exhaustiu que sempre 
precedeix les nostres intervencions al Ple. 
I si la memòria no em falla, que no em falla, ens en recordem perfectament els quatre regidors 
que estan aquí presents que es van advertir des del nostre partit que això, que aquest tema no 
estava gens clar.
Vostès que governen la nostra ciutat i que de tant nivell polític presumeixen hem col·locat 
aquests dos milions a varis pressupostos municipals durant varis anys i, fins i tot, vostè, la 
senyora alcaldessa amb data de 2 de desembre de 2013 en l'edició número 8 del Diari Línia 
Vallès sortia en primera plana afirmant que Baricentro s'ampliaria l'any que ve, referint-se a 
que aquesta inauguració d'aquesta ampliació es faria en el 2014, afirmant també que malgrat 
els endarreriments, doncs que l'obra es preveia que aniria ràpid. I d'aquests actes doncs es 
deriven qüestions, per exemple, com la no creació de llocs de treball, perquè això hagués 
suposat una creació de nous llocs de treball que bé que hagués estat una bona labor política i 
que de totes maneres vostès a dia d'avui no han aconseguit dur a terme.
També se'n deriven altres qüestions com la requalificació dels terrenys que es va haver de fer. 
Hi havia uns terrenys que eren d'utilitat per estacionament, per aparcament i es van convertir 
en sòl edificable per poder fer la posterior ampliació, que potser veient que aquesta ampliació 
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de moment res de res, doncs s'haurien de tornar a requalificar aquests terrenys i adjuntar-los a 
l'etiqueta que tenien anteriorment d'estacionament. I ho dic perquè des de la nostra evidència 
política veiem que ara Baricentro el que té és uns terrenys amb un valor econòmic molt 
superior de quan es destinaven a aparcament.
Per tant, si aquesta ampliació no es fa fóra bo que comencéssim per tornar a la Generalitat, 
que la requalificació dels terrenys tornés enrere.
Abans d'acabar una última cosa que com que a precs i preguntes els regidors no tenim torn de 
replica vull fer un agraïment. 
Vostès m'han sentit a parlar en reiterades ocasions, dintre de la meva intervenció del dia 
d'avui, de la nostra suposada inexperiència política. Jo vull agrair avui aquí en el Ple, i ho dic 
així, vull agrair, actuacions i qualificacions vers nosaltres que som els caps de l'oposició en 
aquest Ajuntament, no fa dos dies, fa dotze anys. I encoratjar a les persones que es dediquen a 
fer aquest tipus d'afirmacions de forma gratuïta a què continuïn parlant de nosaltres, ja ens 
sembla bé, que continuïn parlant de nosaltres, que continuïn parlant de la Plataforma, que 
continuïn parlant de la portaveu, que  continuïn parlant dels regidors aquí presents perquè no 
hi ha millor propaganda que altres parlin de nosaltres. I així doncs volia acabar la meva 
intervenció agraint-ho públicament i encoratjar-los a seguir fent-ho, donat que aquests 
comentaris l'únic que fan és que els nostre partit se senti reforçat molt positivament, cada cop 
més.
Gràcies.

Sra. Maza: Explicar que això és una plaça no és un camp de futbol ni una canxa de bàsquet, 
amb el qual s'han de compatibilitzar els usos. 
Dir que aquest dilluns vam tenir reunió amb l'associació de veïns, que durant molt de temps 
anava reivindicant també que es pogués fer una remodelació d'aquell espai, sobretot el tema 
de l'estructura metàl·lica que envolta la plaça, perquè l'ús que se'n fa d'aquell espai pot 
provocar d'altres problemàtiques o d'altres situacions que no són les que han de recollir un 
parc a la nostra ciutat. Llavors el dilluns es va estar parlant amb ells de diferents accions  que 
es podien portar a terme, ara tot just s'ha tret una porteria que no per temes de desmantellar 
l'espai, sinó també perquè estava en mal ús, és un dels aspectes que estem plantejant el poder 
retirar o no, les canastes i les porteries. 
El que sí que tenim bastant clar és poder retirar l'estructura que envolta aquell espai perquè 
provoca més soroll i més problemes que no pas el que dóna de servei, però no és això el tema 
del civisme, crec que si no la Cristina et podrà dir més informació. Jo no en tinc coneixement 
de que ens retirin les pilotes, ni que es confisquin les pilotes dels nens per tal que no puguin 
jugar. 
De fet ahir que estava en un acte a la plaça de la Vila hi havia nens jugant a la pilota i una 
mateixa va a haver de dir-li “quan jugueu a pilota, jugueu amb cuidado” que no esteu sols a la 
plaça. 
Simplement, o sigui, no els hi diem als nens no jugueu a la plaça, es fa una labor de 
conscienciació i d'entendre que les places han de compatibilitzar usos i que hi ha espais que 
es pot jugar a futbol, hi ha espais que es pot parlar amb el veí al banc i hi ha espais per a tot i 
per això hem de dissenyar la ciutat i hem de tenir presents, que a vegades no podem contentar 
a tothom, però que hem de dissenyar una ciutat on tothom puguem estar en convivència i 
puguem tenir els majors usos possibles en l'espai públic.
Ja està, gràcies.

Sr. Báez: De la pasarela de Baricentro lo que tenemos hecho es el proyecto, simplemente, 
porque lo que no tenemos es la financiación. 
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Recordar en ese sentido que la financiación iba ligada a la ampliación de Baricentro y que, en 
tanto en cuanto, no se haga esa ampliación pues lo que no podemos es ejecutar el gasto de la 
plataforma porque os quiero recordar, que parte del pacto por aquellos metros comerciales 
que se otorgaron desde la Generalitat, y que aquí se reconocieron, era pues eso obtener 
aproximadamente unos 4 millones de euros, de los cuales dos iban destinados a la plataforma, 
y otros dos a mejora del entorno del sector Baricentro. Entonces, repito, el proyecto sí lo 
tenemos pero no tenemos el dinero para la ejecución porque el dinero no tiene que venir del 
presupuesto del Ayuntamiento sino de la ampliación comercial de Baricentro.
Y con eso empalmo con lo que decía la portavoz de la Plataforma, porque hoy ya no se pone 
en  ningún riesgo el tema de que Baricentro se amplié o no se amplié, salvo por el hecho de la 
pasarela que obviamente facilitaría el acceso a nuestros ciudadanos y digo que no tiene riesgo 
porque desde el año 2014 ya no estuvo en los presupuestos y el 2015 tampoco, por lo tanto, 
no tenemos ningún impedimento o ninguna prisa, no tenemos ningún problema el hecho de 
que tarde más o menos en desarrollarse la ampliación. 
Y de hecho, realmente, se está tardando en desarrollar porque el propio Baricentro entre si 
tiene problemas con la propiedad, o sea no es un problema ni de la empresa que iba a hacer la 
ampliación ni de empresas de capital riesgo, o sea es un problema que tienen los propios 
comunitarios o comuneros del Baricentro, que como sabéis y como ya os he dicho, en más de 
una ocasión, es el único centro comercial que no tiene un único propietario sino que cada 
paradista o cada persona que tiene un comercio allí es propietario de su parte indivisa de todo 
el conjunto. 
Obviamente para hacer una ampliación en esos términos, en un terreno, que es el parquing y 
que es de todos pues obviamente tienen que contar con la mayoría o el 100% de todos los 
propietarios. 
Bueno, curiosamente, el reparto no es obviamente por un comerciante, un voto, sino que pesa 
la cantidad de metros que tiene cada comerciante, entonces hay un comerciante con muchos 
metros cuadrados que está en contra de la ampliación pues imagino, que por intereses propios 
y particulares y que les está dando quebraderos de cabeza. 
Como nosotros sabemos que ya existe ese problema cuando elaboramos los presupuestos del 
2014, cuando aprobamos en el ejercicio 2013, en estas fechas del 2013 o incluso antes pues 
ya decidimos sacarlo de los presupuestos. 
Yo quería hacer una mención, aquí no se ha hecho ninguna modificación del suelo del 
Baricentro, o sea, nosotros no hemos dado o hemos hecho edificable tal y como se ha dicho 
por la portavoz de la Plataforma ningún suelo del Baricentro. 
Ese suelo es edificable de por si porque esa parcela no tenía agotada la edificabilidad, por 
tanto, seguirá teniendo la edificabilidad que tenía en su día porque el promotor que en su día 
construyó no la agotó, por lo tanto, que quede claro que nosotros no hemos hecho ninguna 
modificación. 
Lo que sí hemos hecho es homologar los metros comerciales que la Generalitat de Catalunya 
otorgó a Baricentro y a otros muchos centros comerciales, que os recuerdo que fueron 40.000 
en total de los cuales creo que a Baricentro le tocaban 7.000, puros comerciales, otra cosa 
serán zonas de paso y demás que obviamente no cuenta. 
Que eso no somos nosotros quien se lo tenemos que quitar, esos metros se los otorgó la 
Generalitat de Catalunya y, en caso de que no realicen o no acaben de hacer la ampliación, 
pues obviamente los perderán yo creo que la situación que tienen actualmente es en prórroga, 
pero no en prórroga de este ayuntamiento, en prórroga del Departament de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya, porque ellos siguen insistiendo en que quieren ampliar Baricentro y 
siguen en su lucha interna unos propietarios con otros en cuanto al sentido del voto que en las 
juntas tienen para poder disponer del porcentaje que necesitan para hacer esa ampliación. 
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Por tanto, si se llega a efectuar la ampliación pues en los términos que teníamos y se hará la 
plataforma, y lo que convenga. 
Si no se llega a hacer la ampliación no podremos hacer la plataforma salvo que la hagamos 
por fondos propios, que eso sería otra cuestión, y nunca nos lo habíamos planteado, pero que 
también nos lo podíamos plantear si al final ese camino se disuelve y no llega a buen fin y, 
por otro lado, pues no habrá que modificar ni planeamiento urbanístico, ni nada más, ni 
ningún acuerdo de este pleno, simplemente no dispondrán de los metros comerciales que en 
su día dieron, porque vuelvo a insistir, y dejo muy claro, aquí no modificamos metros de 
parquing por metros de construcción, dado que insisto y reitero Baricentro todavía tiene 
metros de techo pendientes por edificar porque no los agotaron en su día.
Gracias.

Sra. del Frago: Jo per al·lusions, Silvia, perquè em deies, efectivament, això era a finals de 
l'any passat amb el qual també sortia perquè s'han de contextualitzar les coses, era quan 
sortien tota la previsió que des de Cerdanyola també s'anunciava del gran centre comercial al 
costat del Sincrotrón. 
Per tant, en aquell moment la informació que nosaltres teníem era la que era, i era la que el 
projecte continua, el tinent d'alcalde ho ha explicat molt bé, estem continuant evolucionant, 
de fet en aquests darrers set anys de crisi més els darrers quatre no hi ha hagut cap altre centre 
comercial, però no al Vallès Occidental, sinó arreu de Catalunya que hagi tirat cap endavant.
Davant de l'anunci d'un projecte amb el qual el govern de la Generalitat de Catalunya si vol 
que pleníssimament i és un gran projecte amb el qual van més de 7.000 habitatges que estan a 
peu de carretera de la B30, que estan a tocar de la Universitat Autònoma i que genera moltes 
més coses, entre elles, la creació d'un centre comercial el dia que això es faci, però amb un 
suport explicit i total per part del govern de la Generalitat de Catalunya, i vull que consti, en 
aquell moment els interessos de la nostra ciutat, que són els que defensem aquí passen per 
competir davant d'uns altres a menys de 8 kilòmetres, per dir que aquí a Barberà es continua 
treballant i es continua defenent el que en el seu dia ja es va treballar. 
Res més, aquest l'objectiu que tenia en aquell dia, efectivament, i si mirem l'hemeroteca 
veuràs que hi ha preguntes justament allà que fan referència en aquest centre comercial de 
Cerdanyola, igual que em pregunten a mi, pregunten a l'Associació de Comerciants de 
Barberà, i pregunten a la Cambra de Comerç de Sabadell, són molts els interlocutors que en 
aquell dia donem la nostra opinió. Res més, no va ser un sortir perquè si, ni per la voluntat de 
parlar, sinó en un moment donat en un fet que afecta doncs tota l'àrea d'influència.

Sr. Navarro: Buenas noches.
A ver, Josep, te contesté por teléfono y lo que te contesté era lo que había, no hubo problemas 
de organización, hubo un desajuste a la hora de cambiar unos partidos, los partidos se 
cambiaron y los festivales se hicieron. Lo que sí que hay que retrotraerse al mes de marzo, 
abril, cuando se hizo el primer festival que lógicamente como el aforo del pabellón de Maria 
Reverter pues tiene 200 personas de capacidad pues se hicieron 4 pases y al final entraron 800 
personas. 
Nosotros, que dijimos también, a la gente del patinaje, oye lo debería de ver más gente y por 
eso fue que se planificara para después otro festival, que fue la entidad la que pidió a 
Deportes hacer un convenio pidiendo que haber si  nos podíamos hacer cargo nosotros de los 
gastos porque entendían que lo había visto poca gente el festival porque con 200, dos cientas 
y pico de deportistas que tienen con que dos entradas, tres entradas no llegaban y ahí fue 
donde, con la entidad Hoquei, fue con la que se firmó ese convenio. 
Y en lo que me dices de irse a Sabadell, a ver si en algún momento, lógicamente, quieren que 
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en un sólo pase puedan verlo 800 o 1000 personas, nosotros en Barberà no tenemos la 
capacidad de tener ningún pabellón con 800 o 1.000 butacas para que se pueda verlo más 
gente. 
Por eso lo que se hace es pues hacer en vez de un pase hacer 4 pases, que entendemos que es 
mucho peor o es más pesado para los deportistas, para las crías que están allí, que están 
sábado y domingo, pero los aforos que tenemos en nuestros pabellones son estos y es lo que 
se les ofrece a la entidad.
Gracias.

Sra. Cuadrado: Bona nit.
Adolfo, es cierto, son momentos complicados para Servicios Sociales pero ya no, Servicios 
Sociales son momentos complicados para las familias. Entonces, entendemos, y en este caso 
hablo en primera persona, entiendo perfectamente en que haya momentos en que la crispación 
se llegue hasta este extremo, el acto que hubo en la OAC por parte de la Plataforma, bueno, 
forma parte de sus acciones que llevan a cabo no solamente en esta ciudad sino en otras 
ciudades.
Quiero comentar que desde Servicios Sociales la sensibilidad está a flor de piel porque son 
personas también las que trabajan y las personas que están allí trabajando son profesionales, 
tienen su grado de sensibilidad. Trabajan al máximo, todas las horas del día. 
Es cierto que a veces no llegamos a tiempo para solucionar todos aquellos problemas que no 
se tendrían que solucionar hoy, sino que por ese motivo de urgencia a nivel personal, como 
cada uno lo identifica, a lo mejor ellos quieren, esas familias entienden que se tenia que haber 
solucionado hace media hora, tres cuartos, un día anterior. 
De mi dimisión, yo no voy a hablar, mi cargo está a disposición de la presidenta, en el 
momento en que ella lo solicite desde el primer día que me dió el cargo de regidora del 
Ayuntamiento y que puso también en mi cartera Bienestar Social. 
Mi sensibilidad yo creo que aquí no importa. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es 
trabajar para que nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, bueno, proporcionarles todos 
aquellos recursos para que su vida sea lo más digna y que el día a día cada vez sea menos 
difícil ya que la situación es tan complicada.
Desde Servicios Sociales damos muchísimas ayudas en todos los ámbitos pero tenemos una 
carencia que en este caso son pisos.
Nosotros no tenemos pisos, nosotros no podemos otorgar pisos y el tema de la vivienda es un 
tema muy preocupante en este momento, por eso en este Pleno se han ido aprobando 
diferentes medidas para poner al servicio de esta ciudad diferentes viviendas para poder 
proporcionar a esas personas que así lo necesitan.
Independientemente de eso, nosotros desde Servicios Sociales hacemos todo lo posible con 
los juzgados y con la plataforma y desde servicios sociales, desde la oficina de Habitatge para 
proporcionar aquellas medidas y aquellos recursos que esten en nuestras manos y a veces no 
es fácil, porque a una familia la mandan a Igualada, nosotros nos hemos preocupado 
muchísimas veces de saber exactamente dónde va a ir esa familia y si esa familia tiene que ir 
a Igualada, Martorell, Cerdanyola, Sabadell, a Terrassa, que cuando esa familia se instale en 
ese municipio tenga todos aquellos recursos que necesita, por lo menos, durante los tres o seis 
primeros meses hasta que no esté bien establecida con todo: suministros pagados, expedientes 
de servicios sociales trasladados, todas aquellas ayudas, como para los primeros meses tenga 
la vida lo más fácil posible hasta que se establezca definitivamente en este municipio nuevo 
donde se traslada.
Las relaciones nuestras con la PAH, no solamente a nivel de servicios sociales, sino también 
a través de la Oficina d'Habitatge han sido periódicas, nuestros teléfonos los tenemos y los 
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compartimos, hemos tenido reuniones con Habitatge, con servicios sociales, con la PAH, 
mensualmente, incluso le podría decir, hemos estado trabajando en diferentes vías, hay cosas 
que hay que mejorar y estamos en ello porque creemos que el momento así lo requiere. Pero 
la tabla d'habitatge, ya era un tema que estabamos trabajando, se estaba trabajando a nivel 
político y se estaba trabajando a nivel técnico.
Este último movimiento o acción que ha hecho la PAH en este ayuntamiento no ha sido el 
que nos ha provocado a nosotros el hacer esos cambios, sino que ya los estábamos trabajando, 
y lo que vamos a hacer es todo aquello que habíamos empezado hace un tiempo atrás, mirar 
de mejorarlo para que las acciones venideras que se tengan que hacer a nivel de habitatge se 
hagan lo más pronto posible y de la mejor manera.
Dentro de esta tabla de habitatge no solamente estaremos los políticos sino habrá agentes 
sociales, de diferentes ámbitos y agentes vecinales. 
Por lo tanto, cuando llegue el momento ya se informará a todos los grupos políticos para que 
sepan cómo va a funcionar y de qué manera se va a hacer.
Res més gràcies.

Sra. del Frago: Fas alguna resposta més? Si?

Sra. Cuadrado: En el tema del menjador social. Jo crec que vam deixar palès per part del 
meu equip de govern que no era el nostre model el menjador social. És veritat que, 
independentment de que no és el nostre model, nosaltres vam fer la proposta a nivell tècnic i 
a nivell polític de tenir diferents reunions perquè no només nosaltres com a equip de govern 
féssim propostes que nosaltres ja les vam fer, les vam fer en aquell Ple i les vam fer dintre de 
la reunió política que vam tenir, sinó que, d'alguna manera, les persones, i en aquest cas 
entenc que sou vosaltres, les persones de la Plataforma les que ens heu de fer arribar més 
propostes perquè treballant amb el que jo us vaig presentar en aquell moment no és suficient.
És a dir, si hi ha un canvi, vosaltres proposeu algun tipus de canvi, i puguem treballar sobre 
paper i sobre fets doncs a mi també m'agradaria que ens féssiu arribar propostes.
Res més, gràcies.

Sra. Conde: Si me permites Mercè, solamente para puntualizar un tema al señor Gallego con 
el tema de la mesa de intermediación vecinal, que al final no tendrá exactamente este nombre 
porque técnicamente se ha realizado de otra manera. 
Prueba de que funciona, hace muchos meses, son los planes de exclusión residencial que 
hemos tenido durante este último año, y que seguiremos teniendo ahora, mañana jueves, 
entran 9 personas con un plan de la Generalitat primando a personas que no cobran nada y 
que tienen problemas habitacionales y después el 8 de enero entrarán otro grupo más.
Ayer contábamos que durante este 2014, y el mes de enero hemos hecho 122 contrataciones 
de planes de ocupación, son contrataciones a seis mese, pero son contrataciones que como 
mínimo le ayuda a las familias a entrar otra vez en la rueda del trabajo, cuando ya esta en una 
situación muy precaria. 
Esta misma tarde nos han anunciado que hay un nuevo plan de la Diputación, también en 
temas de planes de ocupación y todo eso es lo que trabajamos en esta mesa en las que 
estamos habitatge, benestar social i promoción económica. 
Evidentemente, promoción económica con la Fundación, es nuestra herramienta pues para 
hacer entrevistas, para hacer la formación, para hacer... y para llevar a estos grupos de trabajo 
que nos vienen.
Un poco es puntualizar ahora le daremos formalidad, haremos una reunión durante el mes de 
diciembre porque queremos formalizarlo aunque ya se esté trabajando hasta ahora en ello, lo 
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formalizaremos en el pleno de enero, antes de ese pleno de enero con los grupos se podrá 
trabajar y se podrá dar la información de como se ha organizado desde servicios personales y 
promoción económica y demás.
Y con el tema de los ruegos, señor Gallego. A ver atiendo al ruego que usted me hace aquí en 
este pleno pero si me permite lo ajustaré a los tiempos del ayuntamiento y me esperaré porque 
era un compromiso que teníamos de comprar unos mupis para cada plaza pública para que 
pudiéramos enganchar carteles partidos políticos, entidades de la ciudad, y en el momento 
que tengamos la información de cuándo llegarán y cuándo y dónde se instalaran, pues bueno, 
refrescaremos y enviaremos el correo a los partidos políticos y a todas las entidades 
registradas que tenemos en la ciudad, que también tenemos entidades que están trabajando, 
no están registradas y ni si quiera tenemos un contacto para poder enviar la información, yo 
ruego porque como mucho de nosotros tenemos contacto con estas entidades que una vez que 
os llegue el correo pues lo traspaséis  a quien entendáis que le pueda interesar.
Me imagino que iba por ahí el tema que usted me preguntaba, señor Gallego.
Gracias.

_____________________  

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

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

L’alcaldessa presidenta, El secretari general acctal.,

Ana del Frago Barés José Antonio Martínez Martínez 


