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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 1 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 28/01/2015.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  28/01/2015,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

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) (Abans de la votació del dictamen 4.03, el 

Sr. Gallego es va absentar de la sala de plens)
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
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ABSENTS:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS PERSONALS

2.- APROVACIÓ ENCÀRREC
2.01.- EXP.: SSPP-U043-N027150001. APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC POLÍTIC 

BIANUAL PER AL CONSELL MUNICIPAL D'INFANTS DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS.

3.- DONAR COMPTE DECRET
3.01.- EXP.: SSPP-1130-SPGE150002. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 

NÚMERO 2015LLDC000112 DE DATA 16-01-2015 SOBRE LA CREACIÓ 
D'UNA TAULA LOCAL PEL DRET A L'HABITATGE I L'ELABORACIÓ DEL 
REGLAMENT QUE HA DE REGULAR LA SEVA ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT.

SECRETARIA GENERAL

4.- MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: 2014N0600029. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA DE 

REBUIG A L'ACORD COMERCIAL "D'ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER 
AL COMERÇ I LA INVERSIÓ" ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS 
UNITS.

4.02.- EXP.: 2014N0600030. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA 
PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PALIAR LA POBRESA 
ENERGÈTICA.

4.03.- EXP.: 2014N0600031. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA 
DEMANANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL COMPLIMEN T DE 
LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES 
BRESSOLS MUNICIPALS.

4.04.- EXP.: 2015N0600001. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE LA PCPB 
PER TAL DE DECLARAR BARBERÀ DEL VALLÈS COM A VILA GROGA.
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ALCALDIA

5.- PROPOSTA
5.01.- EXP.: 2015N0600002. PROPOSTA PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA 

AMB APORTACIÓ DE SIGNATURES DE VEÏNS I VEÏNES SEGONS 
L'ESTABLERT A L'ART. 12 DEL ROM D'OBERTURA DEL MERCAT DE LA 
ROMÀNICA COM A CENTRE DE RECURSOS COMUNITARIS.

6.- DONAR COMPTE AL PLE 
6.01.- EXP.: 2015N0170001. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

PRESIDÈNCIA.

7.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
7.01.- EXP.: 2015N0600003. MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS 

PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL 
MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS.

8.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2014N0180000013. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el 
proppassat dia 17 de desembre de 2014, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els 
components de la corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 APROVACIÓ ENCÀRREC

2.1 EXP.: SSPP-U043-N027150001. APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC POLÍTIC 
BIANUAL PER AL CONSELL MUNICIPAL D'INFANTS DE BARBE RÀ 
DEL VALLÈS.

APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC POLÍTIC BIANUAL PER AL CONSELL MUNICIPAL 
D'INFANTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

Expedient: SSPP-U043-N027150001.

1. Atès que el programa Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
aprovat en Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2014 s'estableix com a una de les 
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accions a desenvolupar en el municipi durant el curs 2014-15  el projecte del Consell 
Municipal d’Infants de Barberà del Vallès.

2. Atès que en el Ple de data 23 de juliol de 2014 es va aprovar el Reglament d’organització 
i funcionament del Consell Municipal d’Infants de Barberà del Vallès amb l’objectiu 
d'impulsar el Consell Municipal d’Infants de Barberà del Vallès com a espai d’intercanvi per 
a vehicular i posar en valor les opinions, les necessitats i els compromisos dels nens i nenes 
de la nostra ciutat. 

3. Tenint en compte que el Consell Municipal d'Infants de Barberà del Vallès es va 
constituir el 12 de novembre de 2014.

4. D'acord amb allò que s'estableix a l'article 32 del seu Reglament d'Organització i 
Funcionament: "Amb una periodicitat mínima bianual el Consell rebrà un encàrrec polític 
per part del Ple Municipal. Una necessitat de la ciutat sobre la qual es pretén intervenir i es 
volen conèixer les propostes que fan els infants per tenir-les en compte en la seva 
transformació. El Consell farà un estudi sobre el tema en qüestió per poder presentar un 
informe on s'exposin les seves propostes i actuacions".

5. Atesa la importància durant el primer any de funcionament d’un Consell d’Infants que els 
encàrrecs o peticions de col·laboració que rebi el Consell permetin als infants implicar-se en 
un procés participatiu que els resulti atractiu i motivador, que puguin desplegar-ho 
autònomament i que permeti veure resultats  a curt termini. 

S’ACORDA:

PRIMER: Fer arribar al Consell Municipal d'Infants els següents encàrrecs per desenvolupar 
durant els dos primers anys de funcionament del Consell: 

- Elaboració d'un logo del consell d’infants o altres elements identificadors que els permeti 
generar sentiment de pertinença al grup, reforçar el sentit que té el fet de treballar per la seva 
ciutat, i que a la vegada els sigui d'utilitat per a la difusió de l'activitat habitual del Consell i 
permeti a la ciutadania identificar els possibles canals d'intercanvi d'informació amb el 
Consell.

- Analitzar les activitats infantils incloses a les programacions de la Festa Major de la ciutat 
per tal de proposar-ne de noves i reforçar aquelles que els agraden i valoren que funcionen.

SEGON: Facilitar des dels serveis tècnics de la Secció Municipal d'Educació, en 
coordinació amb la resta de departaments municipals, la informació i recursos necessaris per 
al desenvolupament de la tasca encomenada.

TERCER: El Consell farà arribar les propostes debatudes i les seves conclusions al Ple 
Municipal i als diferents departaments municipals implicats.

QUART: Facultar indistintament l’Alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la Tinenta 
d’Alcaldia delegada en matèria d’educació, Sra. Mònica Maya González, per a la signatura 
de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució dels acords aprovats.
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APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

3 DONAR COMPTE DECRET

3.1 EXP.: SSPP-1130-SPGE150002. DONAR COMPTE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚMERO 2015LLDC000112 DE DATA 16-01-2015 SOBRE 
LA CREACIÓ D'UNA TAULA LOCAL PEL DRET A L'HABITATGE  I 
L'ELABORACIÓ DEL REGLAMENT QUE HA DE REGULAR LA SEV A 
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2015LLDC000112 DE DATA 
16-01-2015 SOBRE LA CREACIÓ D'UNA TAULA LOCAL PEL DRET A L'HABITATGE 
I L'ELABORACIÓ DEL REGLAMENT QUE HA DE REGULAR LA SEVA 
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

Expedient: SSPP-1130-SPGE150002.

Atès que en data 16 de gener de 2014 es va dictar el Decret de l'alcaldessa de Barberà del 
Vallès on es disposava iniciar expedient per a la creació d'una Taula  Local pel Dret a 
l'Habitatge.

I d'acord amb el punt cinquè del decret, que disposava que es donaria compte del mateix en el 
proper Ple Municipal, es dóna compte del Decret d'Alcaldia número 2015LLDC000112 dictat 
en data 16 de gener de 2015, la part dispositiva del qual és la seguent: 

a) Iniciar expedient per a la creació d'una Taula  Local pel Dret a l'Habitatge, com a  
instrument per afavorir una acció cooparticipada entre Institucions públiques, professionals 
de l'habitatge, els serveis socials, entitats del tercer sector i agents socials en el municipi de 
Barberà del Vallès,  amb la intenció de garantir a la ciutadania el dret a l'habitatge. 

b) Elaborar una proposta de Reglament d'Organització i Funcionament  que determinarà els 
seus objectius i règim jurídic, els seus òrgans, la seva composició i  l'organització del seu 
funcionament. 

c) Constituir una Comissió d’Estudi, amb l’objectiu de dirigir el procés d'elaboració de 
l'esborrany de  Reglament d'Organització i Funcionament, la qual estarà integrada per 
regidors/es i tècnics/ques municipals responsables de les matèries que puguin veure’s 
afectades. Durant el procés d’elaboració del document, la comissió d’estudi podrà compartir 
el projecte amb la resta d’agents socials implicats,   així com sol·licitar informes a d’altres 
professionals tècnics de l’Ajuntament, professionals tècnics d’altres Administracions i 
entitats, professionals experts en el tema, o crear comissions o grups de treball amb aquest 
objectiu.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT

_____________________
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4 MOCIONS PORTAVEUS

4.1 EXP.: 2014N0600029. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU 
D'ICV-EUIA DE REBUIG A L'ACORD COMERCIAL "D'ASSOCIA CIÓ 
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ" ENTRE L A 
UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA DE REBUIG A L'ACORD 
COMERCIAL "D'ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA 
INVERSIÓ" ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.

Expedient: 2014N0600029.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord Transatlàntic de 
Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més allà del comerç ja que 
l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. 
Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, 
els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la 
manera en què usem les institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests 
camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.

Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP, és una 
vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El mandat de 
negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara esta classificat com un 
document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que exerceix un paper 
important en les relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els acords comercials (com 
va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificación, ACTA), només se'ls permet l'accés limitat als 
textos de negociació.

Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de 
controvèrsies inversora-Estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals 
nacionals. En cas de presentar-se conflictes per part de la inversora amb l'Estat, una comissió 
d'arbitratge serà qui s'encarregui de resoldre'ls, l'anomenada "Investor-toState Dispute 
Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per a establir compensacions 
econòmiques dels Estats a les inversores sempre que aquestes demostrin que aquells apliquin 
mesures (per exemple, augment de garanties en la protecció del medi ambient) o que 
redueixin els beneficis futurs d'una companyia. L'Estat en aquest cas pot recórrer judicialment 
la decisió, però li suposarà uns costos judicials elevats. A més, les decisions dels òrgans 
d'arbitratge son fermes i no es poden apel·lar. Es tracta d'un privilegi per a les empreses més 
poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i 
plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les polítiques decidides; 
democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria 
obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat 
democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest 
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tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat 
desastrosos: sancions  rnilionàries a Australia per la seva legislació antitabac, sancions a 
Argentina per impostos sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya 
per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. 
Exemples que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos de 
les empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia. 

Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una amplia, varietat de 
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació 
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme 
és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, 
com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un 
organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses, tindran 
l'oportunitat d"'analitzar" prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els interessos 
dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per 
bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s'engeguin. 

Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de 
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical 
i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap 
ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals. 

Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació de 
conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden tenir 
indirectament el mateix efecte,  encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. 
Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar les 
seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències 
en la regulació. A la practica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria 
un dúmping desregulador sense precedents.

Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per 
als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o 
limitaria fortament les opcions  per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de 
criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i 
ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats  sectors econòmics que són 
essencials i la defensa de béns públics.

Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar 
de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en els 
esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en 
general.

Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç 
Canada-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de 
profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005, soscavant el 
multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi 
estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins 
i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals, 
sotmetent als països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut cap manera 
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d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema 
de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi 
climàtic i la protecció del medi ambient.

Atès que la contractació pública ha de tenir en compte no només el preu sinó també altres 
aspectes, especialment els mediambientals i socials, i que el TTIP suposaria una reducció de 
les garanties per a la ciutadania. Aquest acord, a més, posa en perill els aspectes progressius 
de la legislació de contractació pública de la UE, en particular els aspectes que faciliten el 
desenvolupament regional i local.

Atès que el manteniment i millora dels serveis públics és obligació de les Administracions 
Públiques, entre elles les Administracions Locals, i que el TTIP els posa en perill. Aquest 
acord persegueix la liberalització total dels serveis públics i l'apertura de prestacions dels 
mateixos a les empreses transnacionals, així com les compres i licitacions de bens i serveis en 
tots els nivells de poder públic. EI TTIP compromet l'habilitat dels representants elegits per la 
ciutadania per a administrar lliurement les seves comunitats locals i promoure l'ocupació, 
l'activitat productiva i altres iniciatives locals, posant-los en clar desavantatge davant les 
empreses transnacionals.

Atès que la firma d'aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera que 
afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi ambient o els serveis 
públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de privatitzar i 
laminar competències i capacitats a les institucions públiques. 

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Declarar Barberà del Vallès municipi insubmís i oposat al TTIP, defensant els 
serveis públics bàsics per a la redistribució de la riquesa i la justícia social.

Segon.- Instar al Govern de l'Estat a mostrar formalment el seu rebuig a l'actual proposta del 
TIP, i a defensar totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats 
serveis socialment Útils.

Tercer.- Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats 
en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions. Així mateix, sol·licitar del Ministeri 
d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords similars, per aconseguir:

- que mecanismes com el ISDS no siguin inclosos en aquest ni en cap altre tractat

- defensar les regulacions de la Unió Europea de manera que no es perdin competències en 
matèries de legislació social, protecció als consumidors i medi ambient

- que en la negociació de qualsevol tractat els objectius socials i ambientals siguin tractats 
amb la mateixa importància que els econòmics

- que es posi fi a la manca de transparència en les negociacions, i que es faci pública tota la 
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informació, obrint debats públics en els parlaments de tota la Unió Europea

- que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de l'acord.

Quart.-Traslladar aquests acords al Ministeri d'Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així 
com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l'Estat 
espanyol."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 13 (PSC, CiU, ICV-EUiA) 
Vots en contra: 4 (PP)
Abstencions: 4 (PCPB)

_____________________

4.2 EXP.: 2014N0600030. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU 
D'ICV-EUIA PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER P ALIAR 
LA POBRESA ENERGÈTICA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER A L'ADOPCIÓ DE 
MESURES URGENTS PER PAL·LIAR LA POBRESA ENERGÈTICA.

Expedient: 2014N0600030.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"La situació de crisi, atur i de retallades en drets socials està provocant un augment de la 
pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i serveis 
bàsics, com l'aigua, la llum o el gas, necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida 
digna.

Aquestes persones pateixen l'anomenada "pobresa energètica" i majoritàriament són les que 
estan en situació d'atur, reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els 
col·lectius més vulnerables com els infants, la gent gran o persones amb malalties cròniques 
poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels 
consum mínims per garantir l'habitabilitat, salubritat i higiene de casa seva.

El Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès està plenament compromès en garantir el Dret 
Universal als Subministraments i en el rebuig a la Llei de Reforma del Sistema Elèctric a 
Espanya.

Un sistema en el qual les empreses privades subministradores no contemplen pèrdues davant 
la impossibilitat de pagament de part dels seus clients en situació de pobresa energètica. Els 
impagaments, avui dia, són assumits per les administracions públiques, especialment pels 
ajuntaments mitjançant el pagament de factures. Recursos públics destinats a finançar les 
pèrdues d'empreses privades. Ni les empreses assumeixen els impagaments, ni apliquen 
fórmules automàtiques de tarificació social, ni l'Estat els hi demana. La reforma del Sistema 
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Elèctric a Espanya portada a terme pel govern de l'Estat no aporta cap solució a aquesta crua 
realitat, si més no. L'agreuja amb l'augment de tarifes. 

Finalment, al mes de juliol de 2014 i davant el panorama descrit, el Govern d'Espanya va 
aprovar aquesta reforma, que s'ha traduït en un increment de la factura dels subministraments 
bàsics, en especial de la llum. A tall d'exemple, la part fixa de la factura de la llum s'ha 
incrementat de forma alarmant des del 2012: un 81,1%, de 127,7€ de mitjana per família i 
factura, a 231,23€ actualment. De fet, només en el darrer any aquest concepte ha augmentat 
un 66%, el que implica que els usuaris amb menys consum han estat penalitzats al tenir que 
fer front al pagament de factures més elevades tot i no haver consumit més energia.

Segons l'informe "Pobreza Energética 2014" de l'Associació de Ciències Ambientals, 
actualment, a Espanya hi ha 7 milions de persones en situació d'emergència davant l'amenaça 
de tall de subministres durant els propers mesos. D'aquests, 3 milions de persones es troben 
en situació de pobresa severa, 2,5 en risc d'exclusió social, i 200.000 famílies han perdut el bo 
social de la llum des del 2012.

Actualment a Catalunya, un 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir l'habitatge a una 
temperatura adequada (al voltant de 300.000 famílies i el doble respecte al 5,4% a l'inici de la 
crisi). La Taula del Tercer Sector ha alertat que el proper hivern aquestes xifres s'agreujaran si 
no s'actua.

Tot i els esforços i recursos esmerçats pels governs locals, considerem que aquesta greu 
problemàtica necessita d'una acció coordinada, justa i decidida per part del Govern de la 
Generalitat com del Govern d'Espanya per garantir els subministraments bàsics de la població 
en situació de vulnerabilitat.

De moment, les iniciatives del Govern de l'Estat no han fet més que augmentar el cost dels 
subministraments, en especial de l'electricitat.

Fins el moment, l'única iniciativa per part del Govern de la Generalitat ha estat el Decret Llei 
6/2013, de 23 de desembre, conegut com "Decret de treva hivernal". Des de la seva vigència 
al desembre de l'any passat, només 500 famílies a Catalunya n'han fet ús, ja que no 
significava el pagament de les factures, sinó el seu ajornament. A més, el Govern de l'Estat ha 
recorregut aquest Decret davant el Tribunal Constitucional, que l'ha admès a tràmit i que 
provoca la seva suspensió automàtica.

Per la situació exposada, perquè considerem que tant els governs autonòmics com estatals 
han de prendre mesures urgents per posar fre al que considerem un atac frontal a la cohesió 
social i a la igualtat d'oportunitats de les nostres ciutats i pobles, i perquè la situació de 
pobresa energètica agreuja encara mes la situació de moltes famílies al nostre municipi, 
proposem al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Rebutjar enèrgicament la suspensió del Tribunal Constitucional a partir del recurs 
interposat pel Govern de l'Estat contra el Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre del Govern 
de la Generalitat, conegut com "Decret de treva hivernal".
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Segon.- Instar al Govern de l'Estat a declarar la llum, l'aigua, els gas, el butà i el propà com a 
Dret Social Bàsic.

Tercer.- Demanar al Govern de l'Estat a aplicar un IVA reduït als subministraments, que en 
aquest moment es del 21%.

Quart.- Reclamar que els consumidors en situació de vulnerabilitat accedeixin a una tarifa 
social en funció dels seus ingressos i no del mercat, i que la diferència entre la tarifa social i 
el consum real es financi a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, de forma imminent, adopti les mesures 
necessàries per evitar el tall de subministraments a l'hivern per a qui es trobi en situació de 
pobresa energètica, promovent el pagament, que no l'aplaçament, dels consums pendents a 
càrrec dels pressupostos de la Generalitat."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17 (PSC, PCPB, CiU, ICV-EUiA)   
Vots en contra: 4 (PP)
Abstencions:

_____________________

4.3 EXP.: 2014N0600031. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU 
D'ICV-EUIA DEMANANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA E L 
COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AL 
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA DEMANANT A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN 
RELACIÓ AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS.

Expedient: 2014N0600031.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Atès que l'Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2 estableix la competència exclusiva en 
educació infantil a la Generalitat de Catalunya.

Atès que la Llei d'Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 estipula: 

Als efectes del que estableix l'article 56.5, ¡preferentment per a satisfer les 
necessitats d'escolarització d'infants en entorns socio-econòmics o culturals 
desfavorits i en zones rurals, d'acord amb la programació i els requisits que s'hagin 
establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la 
consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars 
d'infants de titularitat municipal.
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Atès que en el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'any 2015 s'ha 
eliminat la partida destinada al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal, en 
contra del que determina la Llei d'Educació de Catalunya.

Atès que des de l'any 201 1 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les seves 
obligacions i acords signats amb les entitats municipalistes en relació al finançament de les 
escoles bressols municipals, primer reduint de Forma unilateral i sense cap negociació 
l'aportació per alumnes Fins arribar a deixar-la a zero, i ara ja eliminant la partida dels 
pressupostos.

Atès que l'acord entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les 
Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del Finançament de les bressols de titularitat 
municipal, que li pertoca a La Generalitat, significa la total desinhibició de les seves 
responsabilitats, al traspassar tot el finançament d'aquestes bressols a Fons municipals, i per 
tant incomplint l'article 198.2 de la Llei d'Educació de Catalunya per part del Departament 
d'Ensenyament.

Atès que aquest mateix acord significarà pels ajuntaments una pèrdua neta d'ingressos doncs 
els recursos que hi destini la Diputació al sosteniment de les escoles bressols els hauria de 
disminuir dels recursos disponibles pel finançament d'altres serveis o inversions municipals. 

El Grup municipal d'lCV-EUiA proposa al Ple de l'ajuntament de Barberà del Vallès 
l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Demanar la dimissió de la Consellera d'Ensenyament, Sra. Irene Rigau, per 
l'actitud continuada i el menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc competencial 
de la LEC i els acords signats amb les entitats municipalistes pel sosteniment de les escoles 
bressol.

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el Pressupost 
del departament d'Ensenyament per l'any 2015 una partida especifica i amb la suficient 
dotació econòmica per fer Front al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal 
tal i com estipula la Llei d'Educació de Catalunya d'acord amb les competències exclusives 
atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en educació infantil en l'Estatut de Catalunya, tot 
garantint la participació acordada per la Generalitat i la representació del món Local (ACM i 
FMC), recuperant com a mínim el finançament del 2010.

TERCER.- Demanar al Departament d'Ensenyament el compliment dels acords signats amb 
les entitats municipalistes pel finançament de les escoles bressols de titularitat municipal 
incomplerts des de l'any 2011.

QUART.- Demanar al Departament d'Ensenyament el pagament de les quantitats ja 
justificades i acceptades, relatives al finançament de les escoles bressols de titularitat 
municipal.

CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d'Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, al Consell Municipal 
d'Educació de Barberà del Vallès i als pares i mares de les escoles bressols municipals de la 
ciutat."
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VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 2 (ICV-EUiA)
Vots en contra: 18 (PSC, PCPB, PP, CiU)
Abstencions:

_____________________

4.4 EXP.: 2015N0600001. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE 
LA PCPB PER TAL DE DECLARAR BARBERÀ DEL VALLÈS COM A 
VILA GROGA.

MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE PCPB PER TAL DE DECLARAR 
BARBERÀ DEL VALLÈS COM A VILA GROGA.

Expedient: 2015N0600001.

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

"Portem temps patint retallades en l'Educació Pública a causa de la crisi econòmica, que 
afecten la qualitat d'aquesta. 

Les retallades en aportacions a les escoles bressol municipals. La disminució de beques de 
menjador, amb el que pot arribar a representar en la nutrició de molts dels que deixen de 
rebre-les. L'aplicació del 21% d'lVA en el material escolar. L'augment de les taxes 
universitàries. Pagament de la matrícula en Formació Professional Superior. La reducció de 
plantilles del personal docent al no cobrir en la majoria de les ocasions les baixes des del 
primer dia, que pot arribar fins a mig mes en el cas de la secundaria i batxillerat. L'augment 
de ràtios. El tancament d'escoles. La recent reforma de la llei d'educació amb la LOMCE del 
Ministeri d'Educació... 

Tot plegat redueix la qualitat en l'Educació Pública i a més agreuja la situació econòmica de 
moltes famílies com és en el cas de les escoles bressol, on es veuen augmentades les quotes, 
en no poder cobrir molts ajuntaments la part que deixa de donar la Generalitat degut a les 
retallades que aquest també pateixen. Com també l'agreuja el cessament de les beques per a 
l'adquisició dels llibres de text, on els Serveis Socials de l'Administració Local segueixen 
ajudant dins les seves possibilitats i cada vegada els és més complicat, per la manca de 
recursos econòmics.

En l'actualitat, per part del Govern de l'Estat espanyol, es fa referència constantment a la 
Constitució la qual en el seu desplegament jurídic recull, sota l'empara del títol 1 a l'article 
27: 

ARTICLE 27 

1. Tots tenen el dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament. 
2. L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als 
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principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals.
3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els seus fills rebin la 
formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions.
4. L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.
5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant una programació 
general de l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de 
centres docents.
6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, 
dins del respecte als principis constitucionals.
7. Els professors, els pares i si escau els alumnes intervindran en el control i gestió de tots els 
centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en els temes que la llei estableixi.
8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per garantir el 
compliment de les lleis.
9. Els poders públics ajudaran als centres docents que reuneixin els requisits que la llei 
estableixi.
10. Es reconeix l'autonomia de les Universitats, en els temes que la llei estableixi.

També en el desplegament jurídic de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya a l'apartat de drets i 
deures en l'ambit de l'educació, en l'article 21 es diu:

1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions 
d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interes públic que garanteixi 
aquests drets.
2. Les mares i els pares tenen garantit, d'acord amb els principis establerts per l'article 37.4, el 
dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi 
d'acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals l'ensenyament és 
laic.
3. Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d'acord amb el que 
determinen les lleis, per tal de garantir els drets d'accés en condicions d'igualtat i a la qualitat 
de l'ensenyament.
4. L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que 
s'estableixin per llei.
5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent, en els 
termes que estableixen les lleis.
6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixen les 
lleis, d'ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de 
condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i 
preferències.
7. Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que 
els permeti accedir al sistema educatiu, d'acord amb el que estableixen les lleis.
8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars i 
universitaris en els termes que estableixen les lleis.

També, pel que fa a la llengua pròpia de Catalunya a l'article 35 es diu:

Article 35. Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament

1. Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix 
aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llegua vehicular i d'aprenentatge en 
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l'ensenyament universitari i en el no universitari.
2. Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no universitari. 
També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiencia oral i escrita el català i el castellà 
en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se 
a l'ensenyament.
L'ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans 
d'estudis.
3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de 
llur llengua habitual.
4. Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema escolar de 
Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de comprensió 
els dificulta seguir amb normalitat l'ensenyament.
5. El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per 
escrit, en la llengua oficial que elegeixin.

Per tot plegat CONSTATEM:

Que al no tenir en compte en moltes ocasions, ni per part del Govern de l'Estat espanyol ni 
per part del Govern de Catalunya els articles 27 i 21 respectivament, els diferents sectors de 
la Comunitat Educativa, famílies, docents, estudiants, PAS, ens hem unit creant plataformes i 
moviments en defensa de l'Educació Pública de Qualitat.

Assemblea Groga a Catalunya i Marea Verde a la resta de l'Estat, són els nostres punts de 
trobada. Per la qual cosa cada dimecres la Comunitat Educativa, portem la samarreta groga en 
defensa de l'Educacio Pública de Qualitat.

Atès el que s'ha exposat i sabedors de les reduccions del seu pressupost. Sabedors també de 
l'acompliment de les seves responsabilitats amb l'Educació i que a més treballa per reduir, 
dins les seves possibilitats, l'impacte de les retallades del Departament d'Ensenyament.

Sol·licitem al nostre Ajuntament: 

I-Que l'Ajuntament se sumi a la campanya "Vila Groga" com a part que és de la Comunitat 
Educativa i administració més propera i coneixedora de la ciutadania a la defensa del model 
públic d'Educacio, declarant la ciutat de Barberà del Vallès "Vila Groga".

2- Que l'Ajuntament acompanyi, com ha estat fent fins ara, als moviments socials en les seves 
reivindicacions enfocades a aconseguir una Educació Pública de Qualitat.

3-Que es comprometi a reclamar a totes les administracions supramunicipals l'acompliment 
en materia d'educació de les respectives lleis fonamentals, com són la Constitució i l'Estatut.

4-Que es comprometi, d'acord amb el nostre estatut, en la defensa d'una educació pública, 
laica, catalana i inclusiva com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania en general en 
igualtat de condicions.

I que per tot el que s'ha exposat i com a mostra de reconeixement i de recolzament vers al 
moviment educatiu, declari el nostre municipi, Vila Groga."
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17 (PSC, PCPB, CiU, ICV-EUiA)  
Vots en contra: 4 (PP)
Abstencions:

_____________________

5 PROPOSTA

5.1 EXP.: 2015N0600002. PROPOSTA PRESENTADA PEL PORTAVEU 
D'ICV-EUIA AMB APORTACIÓ DE SIGNATURES DE VEÏNS I V EÏNES 
SEGONS L'ESTABLERT A L'ART. 12 DEL ROM D'OBERTURA D EL 
MERCAT DE LA ROMÀNICA COM A CENTRE DE RECURSOS 
COMUNITARIS.

PROPOSTA PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA AMB APORTACIÓ DE 
SIGNATURES DE VEÏNS I VEÏNES SEGONS L'ESTABLERT A L'ART. 12 DEL ROM 
D'OBERTURA DEL MERCAT DE LA ROMÀNICA COM A CENTRE DE RECURSOS 
COMUNITARIS.

Expedient: 2015N0600002.

Proposta presentada pel portaveu d'ICV-EUiA amb aportació de signatures de veïns i veïnes 
segons l'establert a l'art. 12 del ROM, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:

"Atesa la necessitat de dotar la nostra ciutat de més i millors respostes a la situació 
d'emergència social, i la actual infrautilització del Mercat de Santa Maria, al barri de la 
Romànica. 

Atesa la necessitat d'oferir solucions dignes, i no caritat, a les persones que, injustament, 
pateixen en les seves condicions de vida les conseqüències de la crisi-estafa.

Ateses les demandes de les entitats de la ciutat, i el seu oferiment i voluntat de treballar per  
fer possible aquest projecte. 

FONAMENTS DE DRET

Vist l'article 10 de la Constitució, que d'una banda estableix la dignitat humana com a 
fonament de l'Ordenament Jurídic, i de l'altra obliga a interpretar totes les normes reguladores 
de drets i llibertats en relació amb la Declaració Universal de Drets Humans. 

Vist l'article 86.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que encomana als ajuntaments la 
defensa dels interessos propis de la comunitat que representen.

Vist l'article 18.1 b) que estableix el dret dels veïns i veïnes a participar en la gestió 
municipal.

PROPOSTA D'ACORD 
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Primer. Acordar destinar l'equipament del Mercat de Santa Maria a l'ús com a Centre de 
Recursos Comunitaris.

Segon. Crear una comissió de treball que inclogui, a més dels representants municipals, les 
entitats i col·lectius que vulguin col·laborar en la rehabilitació del Mercat de Santa Maria i en 
el funcionament del futur equipament. Aquesta comissió elaborara el Pla de Treball del 
Centre de Recursos Comunitaris.

Tercer. Crear una partida en el pressupost municipal de despeses per a 2015, que dotara de 
manera suficient el Pla de Treball. Aquesta dotació, junt amb la col·laboració assistència dels 
Serveis Tècnics Municipals, i les aportacions i treball voluntari d'entitats i ciutadania, ha  de 
fer possible el Centre de Recursos Comunitaris."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

6 DONAR COMPTE AL PLE 

6.1 EXP.: 2015N0170001. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

Exp.: 2015N0170001.

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
_____________________

7. MOCIONS D'URGÈNCIA.

Produïda la votació d'urgència i la seva inclusió en l'ordre del dia d'aquest assumpte, aquesta 
llança el resultat d'aprovada per unanimitat.  

En conseqüència, va quedar aprovada la urgència per a la seva inclusió en l'ordre del dia de la 
sessió, donant lloc així al seu debat i votació de fons.

_____________________
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7.1 EXP.: 2015N0600003. MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE 
PORTAVEUS PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA 
GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.

MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS PER A RECLAMAR LA 
RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI 
PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.

Expedient: 2015N0600003.

Moció presentada per la junta de portaveus, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació:

"El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern i 
presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al 
finançament de les escoles bressol municipals.

Al respecte, l'actual marc normatiu referent a l'educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el 
desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/2004 de llars d'infants
de qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació, en els quals es regula la plena 
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió 
d'aquest servei públic.

Aquesta col·laboració del món local en la creació de l'actual xarxa pública de país va ser 
aprovada a través de la Llei 5/2004 de llars d'infants de qualitat on s'establia l'objectiu de 
crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava aquesta 
oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental
per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.

En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, són 
546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les famílies més 
de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan cabdal per al 
desenvolupament personal i per a l'èxit de l'infant en el seu posterior ensenyament obligatori, 
així com per al suport a la dona i l'acompanyament educatiu a les famílies.

És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la 
coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa educativa. 
Per responsabilitat de país, no s'hi val a deixar aquesta etapa educativa solament en mans de 
les administracions locals o a la lliure competència del mercat. L'administració educativa del 
nostre país -el Departament d'Ensenyament- no pot restar al marge d'aquesta qüestió si no vol 
incórrer en una inacció sobre una de les seves competències directes.

El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les 
escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així 
l'any 2001 la Conselleria d'Ensenyament col·laborava amb 600.-€ i, posteriorment, va signar 
amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució econòmica 
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amb tots els municipis per un igual, en funció d'uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord 
Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.- €/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer 
de 2005 (1.800.-€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de 
novembre de 2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011.

Ha estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament d'Ensenyament va 
decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.- €) i quan va decidir diferir el 
pagament d'aquests imports "retallats" a les diputacions (a partir del curs 2012-13) la qual 
cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaga s'ha finançat de diferent manera en 
funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del finançament al món local.

Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos aprovats 
pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una partida finalista 
destinada a les "llars d'infants de titularitat municipal". Així, el pressupost 2012 es va aprovar 
amb una partida de 47M d'euros, el 2013 es va prorrogar el pressupost (per tant, amb el 
mateix import de 47M d'euros) i al 2014 el Parlament va destinar 45M d'euros per a les places 
de les escoles bressol dels ajuntaments. 

Per aquests motius el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès ACORDA: 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb competència 
plena en matèria d'educació, el manteniment de l'actual xarxa pública de llars d'infants 
municipals atenent a la seva responsabilitat institucional.

SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida 
pressupostaria finalista del Departament d'Ensenyament per al finançament del servei públic 
d'escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600.-€ 
per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho progressivament fins als 
1.800.-€ plaça/funcionament/any.

TERCER.- Reclamar a la conselleria d'Ensenyament el restabliment dels pertinents 
convenis, segons el que estipula la Llei d'Educació de Catalunya, incorporant una estabilitat 
temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels compromisos de 
pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d'infants de titularitat municipal.

QUART.- Sol·licitar a la conselleria d'Ensenyament el restabliment de la convocatòria de 
beques amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat en l'accés al servei.

CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de 
les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon a la 
Generalitat, d'acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per 
l'Educació a Catalunya.

SISÈ.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d'euros dels 
exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d'Ensenyament tenia assignada una 
partida finalista per aquests centres sense que s'executés cap via de finançament.

SETÈ.- Notificar l'acord d'aquest Ple a la Conselleria d'Ensenyament, a la Mesa del 
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del país, 



20

les associacions educatives i AMPA del municipi."

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

8. PRECS I PREGUNTES.
_____________________ 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  22:45 
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 


