
1

ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 1 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 25/01/2017.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:05 hores del dia  25/01/2017,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

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

CARMINA PÉREZ BARROSO ; 2a TINENTA D'ALCALDIA (PCPB) (Ha excusat la seva 
absència)

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SECRETARIA GENERAL

2.- MODIFICACIÓ
2.01.- EXP.: 2017N016U0240001. MODIFICACIÓ DATA I HORA DE CELEBRACIÓ 

SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

3.- MOCIONS
3.01.- EXP.: 2017N060U0240001. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS 

SOCIALISTES DE CATALUNYA PER RECUPERAR PLACES RESIDENCIALS 
PER A GENT GRAN I CENTRES DE DIA ALS MUNICIPIS.

3.02.- EXP.: 2017N060U0240002. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA DEMANANT L'INICI URGENT DELS 
PROCESSOS DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS MUNICIPIS EN 
MATÈRIA D' OCUPACIÓ.

ALCALDIA

4.- DONAR COMPTE AL PLE 
4.01.- EXP.: 2017N0170001. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

PRESIDÈNCIA.

5.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

6.- PRECS I PREGUNTES. 

_____________________
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Com a qüestió prèvia a l'inici de la sessió l'alcaldessa va realitzar la lectura d'una declaració 
institucional el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT ALS CÀRRECS ELEC TES I EN 
CONTRA DE L 'HOMOFÒBIA I LA INTOLERÀNCIA

Els darrers dies s'ha fet pública la situació a la qual està sotmesa l'alcalde de la ciutat de 
Terrassa, Jordi Ballart, qui ha explicat haver rebut amenaces pel seu posicionament a favor de 
la municipalització del servei d'abastament d'aigua a la ciutat. Ballart ha denunciat aquesta 
situació als mitjans, tal com ja va fer el passat mes d'agost, quan va fer públiques les 
amenaces i insults que va rebre arran del canvi de nom d'un carrer.

Malauradament, aquesta no és la primera vegada que un càrrec electe municipal es veu 
sotmès a aquest tipus de pressions i d'atacs intolerants, que sovint també s'acompanyen 
d'insults homòfons i amenaces.

La proximitat dels i les electes locals amb la ciutadania, la seva accessibilitat i l'auge de les 
xarxes socials ha fet que els càrrecs electes locals estiguin sotmesos a una exposició pública 
constant que en determinades ocasions desemboca amb una manca de tolerància per part 
d'algunes persones i amb pressions envers la seva figura o les seves actuacions.

Davant aquesta situació, el Ple del Consell Comarcal vol, mitjançant aquesta Declaració 
institucional,

1. Mostrar públicament el rebuig de la corporació a qualsevol tipus d'insult, amenaça, coacció 
o extorsió que pugui rebre qualsevol electe en l'exercici de les seves funcions.

2. Expressar  la solidaritat de l'ens comarcal amb l'alcalde de Terrassa i amb qualsevol 
persona que es pugui trobar en la mateixa situació.

3. Posar en valor la tasca dels i les electes locals, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses. 
Electes que, en l'exercici de les seves responsabilitats porten a terme actuacions que no 
sempre són ni han de ser compartides per a tothom. Defensem que prendre decisions o 
discrepar amb elles no justifica cap amenaça o insult.

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental es vol manifestar que la democràcia està per 
davant de qualsevol actitud intolerant i homòfona i que des de les administracions locals  es 
vetllarà contra aquestes actituds amb la màxima transparència.

_____________________
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DICTÀMENS

1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2016N018000012. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 21 de desembre de 2016, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de 
la corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 MODIFICACIÓ

2.1 EXP.: 2017N016U0240001. MODIFICACIÓ DATA I HORA DE 
CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVER N 
LOCAL.

Expedient: 2017N016U0240001.

En sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, de data 9 de juliol de 2015, es va establir el 
règim i periodicitat de la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa la normativa del règim local vigent i d'acord també 
amb les previsions establertes al respecte als articles 13 i 28 del Reglament Orgànic 
Municipal (BOP núm. 265, de 4-11-2004). 

Raons d'agenda que impedeixen tant a l'Alcaldia com a d'altres membres de la Junta de 
Govern Local que, en determinades dades, puguin assistir a les reunions ordinàries amb 
caràcter resolutiu de la Junta de Govern Local, per coincidir amb la celebració de sessions 
d'òrgans d'altres administracions i entitats a les que també han d'assistir, han determinat la 
voluntat de modificar els períodes de celebració d'aquest òrgan col·legiat per tal d'ajustar la 
seva assistència a les sessions que es convoquen amb el caràcter periòdic prèviament 
establert.

És per això que, a iniciativa de l'Alcaldia i després de fer la consulta pertinent amb la resta de 
membres que integren l'actual Junta de Govern Local, es proposa al Ple Municipal l'adopció 
del següent

ACORD:

Modificar el punt segon de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària 
de data 9 de juliol de 2015, relatiu a la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local, en el sentit següent:
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La Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries a la Casa Consistorial cada setmana 
de la forma següent, amb efectes d'aquesta data: 

- Les sessions seran, alternativament, resolutives i deliberatives.
- Les sessions resolutives es faran els dimecres a les 11:00 hores i seran prèviament 

convocades per l'Alcaldia, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores, i les 
deliberatives es faran els dimarts a les 18:00 hores, sense necessitat de fer-ne cap tipus de 
convocatòria prèvia. 

- A les sessions resolutives serà preceptiva l'assistència del secretari, conforme estableix 
l'art. 102.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i a les sessions deliberatives únicament quan 
expressament sigui convocat a requeriment de l'Alcaldia Presidència.

En cas de coincidir la celebració de les sessions ordinàries amb dia festiu, aquestes es faran el 
dimecres o dimarts laborable immediat següent, segons es tracti de sessions resolutives o 
deliberatives, respectivament.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 16 (2 ERC, 4 JUNTSXB, 4 PCPB, 6 PSC)
Vots en contra:
Abstencions: 4 (2 RECUPEREM, 2 PP)

_____________________

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. Fuster: (Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es 
transcriu per constar en el punt 2.01 de la preacta) 

L’única modificació que s’ha fet aquí perquè els que ens escolten i el públic present ho pugui 
entendre és que les sessions de Junta Govern Local les veníem fent els dimarts a les 12 del 
migdia i ara passaran a ser els dimecres a les 11.
Hi hauria alguna qüestió al respecte, companys, algú vol fer alguna consideració?

Sr. Báez: Hola, bona nit. Jo, mireu a més de donar suport, òbviament, a aquest punt de 
l’ordre del dia, forma part, com sempre diem de la vostra organització. A més us diré que ho 
celebrem que sigui així perquè el darrer any i mig la Junta de Govern s’ha vist una vegada al 
mes més o menys privada de com a mínim de dos dels seus membres, concretament de 
l’alcaldessa i del senyor Fabià Cortés, jo sé que són per les ocupacions de l’Àrea 
Metropolitana, però ja pensava o, de fet, estava pensant que ja durava molt aquesta situació, 
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es pot donar una absència, però el que no pot ser és que repetidament cada mes això es doni 
una vegada, ja sou els que sou a la Junta de Govern i a la darrera heu faltat tres, precisament 
l’alcaldessa, el Fabià i la Carmina i encara que l’alcaldessa es va incorporar més tard, vale, 
però bé sabeu perfectament el que estic dient i que per això ho canvieu i per tant, no només 
l’aprovem, sinó que ho celebrem que sigui així.
Gràcies.

Sr. Díaz: Primer, abans ens ha demanat respecte pels càrrecs electes i resulta que aquí 
canvien els noms amb una facilitat i els cognoms, que bueno... 
Bàsicament això, de fet la proposta i surt des de Junts per Barberà perquè ens coincidia, és 
veritat que ens coincidia amb el Consell Metropolità, però sí que bueno, si has mirat les actes 
resulta que hi havia una persona, que era en el meu cas, que se’m cita, pues que jo preferia 
estar a les juntes de govern local que no pas al Consell Metropolità. De fet, l’últim any casi, 
casi la meva assistència, de fet el grup de la CUP, al qual estic adscrit al consell metropolità 
doncs ja ha tingut el seu funcionament i després això que també s’estan donant informacions 
que no sé..., jo a l'última Junta de Govern Local vaig ser-hi, l’única cosa que vaig anar de 
marxar perquè tenia una altra reunió a l’Ajuntament de Santa Perpetua per tractar un tema 
relacionat amb la carretera B-140, no sé..., vull dir que a vegades val més la pena que es mirin 
les coses i que a vegades abans de parlar i de fer algunes consideracions, que jo crec que lo 
primer que és un tema organitzatiu de govern que facilita que tant l’alcaldessa com jo 
puguem anar als consells metropolitans sense problemes, doncs que ho puguem fer. Gràcies.

Sr. Báez: En qualsevol cas, jo no crec que hagi faltat el respecte a ningú, suposo que m’he 
deixat algun cognom, bueno, ho lamento moltíssim senyor Fabià Díaz Cortés, això no crec 
que hagi de veure amb el que s’ha llegit abans, ni molt menys, i en definitiva el que ve és a 
reafirmar el que hem dit. Que ho feu perquè us trobàveu que hi havia juntes que hi havia 
persones absents, ja està, vull dir, ho arregleu, perfecte, ens alegrem molt, ja està. Gràcies.

Sra. Fuster: Això és el que fa l’equip de govern, prendre decisions i en aquest cas, 
arreglar-ho, com vostè bé ha dit, que no és cert que repetidament cada mes això passi, perquè 
no ens ha coincidit sempre i que, ens reiterem, és un tema organitzatiu de govern.

_____________________

3 MOCIONS

3.1 EXP.: 2017N060U0240001. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER RECUPERAR 
PLACES RESIDENCIALS PER A GENT GRAN I CENTRES DE DI A ALS 
MUNICIPIS.

Expedient: 2017N060U0240001.

Moció presentada pel grup municipal del PSC, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació:
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"Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l'aplicació de la 
Llei de la Dependència i l'Autonomia Personal. El darrer informe de l'Associació Estatal de 
Directores i Gerents de Serveis Socials posa de manifest la situació critica de les persones 
amb dret a dependència a Catalunya. Segons aquest informe, Catalunya és la comunitat 
autònoma que més ha reduït el nombre de persones ateses durant el darrer any, tot i tenir una 
llista d'espera superior al 40%.

El temps de permanència en la llista d'espera per rebre una prestació de la dependència és, a 
Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el ritme actual, Catalunya 
necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d'espera que té actualment de més de 90.000 
persones.

Avui en dia, els ajuntaments conviuen amb la realitat de famílies sense els recursos suficients 
per pagar una plaga de residència privada, ja que la llista d'espera en les públiques les 
invalida com a recurs. Les capacitats normatives dels ajuntaments davant aquesta realitat són 
limitades, però tot i així, alguns municipis han treballat conjuntament amb la Generalitat de 
Catalunya i els organismes que gestionen el desenvolupament del marc legal derivat, per 
avaluar la idoneïtat de l'actual desplegament de la llei per als diferents nivells i graus de 
dependència, cercant la millora dels procediments i circuits que aplicats.

A la manca de finançament per part del Govern de l'Estat hi hem de sumar algunes de les 
decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l'accés als serveis i recursos que 
contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de les prestacions vinculades a residència, les 
llargues llistes d'espera per accedir a una plaça de residència pública o concertada, o la manca 
d'agilitat en la tramitació de les valoracions.

En aquest sentit, cal que el Govern de la Generalitat recuperi la universalitat de les 
Prestacions Vinculades a Residència, retallades des del 2014. Així es podria donar resposta a 
la meitat de les més de 6.700 places buides que existeixen actualment a molts municipis 
catalans.

De la mateixa manera, cal accelerar els Plans Individuals d'Atenció (PIA) per a les persones 
amb graus II i III de dependència i fer un estudi que permeti reduir les llargues llistes d'espera 
de les revisions i estableixi criteris més justos quan es redueix el grau de dependència.

Cal prioritzar l'ocupació de places de residència pública actualment buides i elaborar, en 
col·laboració amb els ajuntaments, un Pla d'Inversions per construir noves residències i 
centres de dia, amb un èmfasi especial a la transparència, és a dir, que sigui públic el temps 
orientatiu d'espera per accedir a les residències a Catalunya.

A més, el fet que en el darrer any no s'hagi convocat la Comissió de Seguiment de Promoció 
de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència -l'òrgan més important de seguiment de 
la dependència al nostre país i que hauria de convocar-se dos cops l'any-, és un clar símptoma 
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de la manca de resposta i actuació en aquest Àmbit. 

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès l'adopció dels 
següents acords:

1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:

1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de 
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei 12/2007, de 
l'11 d'octubre, de serveis socials que a data 31 de gener de 2018, l'accés a les prestacions 
econòmiques vinculades al servei d'atenció residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre 
ASC/443/2007 que determinen l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a 
l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i 
els terminis de gestió previstos a la Llei.

1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals 
d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència que 
tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles 
persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.

1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per a la 
tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una 
prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.

1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de dia 
públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert, col·laboració o 
prestació vinculada, de manera que:
a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les residències de Catalunya, 
d'acord amb les entitats representatives del sector.
b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins municipis seran 
prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.
c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de serveis residencials i 
centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel Govern de la Generalitat.
d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En segon lloc, 
les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions vinculades a residència abans 
que la col·laboració de places privades.

1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i centre 
de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment romanen tancats.

1.6.- Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a les places de 
residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual pertanyen, 
i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades sobre revaloracions dels programes 
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individuals d'atenció (PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau 
de dependència resultant.

1.7.- Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels ajuntaments de 
Catalunya que disposen d'equipaments de residència i centre de dia tancats i/o projectats, i 
també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places actuals.

2. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Báez: Passaré a donar lectura al que és la moció i després si cal entraríem en debat.

(Efectua una lectura de la moció, la qual no es transcriu per constar íntegra en el punt 
3.1 de la preacta)

Sr. Rivera: Molt breument, bona tarda a tothom.
En primer dir que podríem subscriure 100% la moció, per tant li donarem suport. Em sembla 
que el que s’està demanant bàsicament és complir el que diu la llei, però això en abstracte que 
sembla tant fàcil, si mirem el context històric en el que estem pues sembla que serà una mica 
complicat, no obstant, s’ha de reclamar al Govern de la Generalitat. 
Per què és una mica complicat? Perquè des de l’any 2010 en què el govern del senyor Mas va 
començar l’etapa de retallades, primer amb el suport del PP i després sense. I des del 2011 en 
què va entrar el senyor Rajoy a governar s’han produït unes retallades de recursos que fan que 
al final qui paga la crisi doncs són les persones més vulnerables, entre elles, en aquest cas, i 
després parlarem de persones desocupades, les persones grans. Per tant, donem suport a la 
moció, però no oblidem que el problema aquí és una falta de recursos que ho diu la moció 
però que al final és el que impossibilita que aquests acords que s’haurien de complir per llei 
es facin realitat.
Gràcies.

Sr. Fernández: Buenas tardes en esta gélida noche… A ver es que me deja sin palabras el 
señor Rivera, evidentemente el presidente Mariano Rajoy, es presidente de los catalanes, pero 
también, y especialmente del resto de España, y la moción empieza diciendo algo que nos 
tiene que hacer reflexionar. Cataluña tiene, dice, una lista de espera de la prestación de espera 
de la prestación de dependencia un 150% más alta que la media española. Esto es 
importantísimo destacarlo, dice que es la comunidad autónoma donde se ha reducido más el 
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número de personas atendidas durante el último año a pesar de que la lista de espera es del 
40%, esto es algo objetivo, ¿no? 
Evidentemente no podemos estar continuamente echándole la culpa al gobierno de la nación, 
aquí lo que se trata es de dejar de hacer política-ficción que es a lo que se ha estado jugando y 
que se seguirá en ésta en los próximos tiempos y que se pongan a trabajar los políticos de la 
Generalitat.
En cambio los tenemos en Bruselas haciendo paripés con 300 amigotes, la mayoría de ellos 
subvencionados, mientras hay una conferencia de presidentes autonómicos para tratar 
cuestiones tan importantes como la sanidad, la educación y lo que es la financiación 
autonómica en el que la silla de Cataluña queda sin representación, queda sin representación 
autonómica, no así los catalanes que están representados en el gobierno de España ¿no? Sin 
embargo, yo creo que lo importante es ir a lo que corresponde en esta moción que es a una 
política de verdad y no a esa política de la erosión y de la corrosión que interesa tanto pues a 
partidos como Esquerra Republicana o a Podemos o a la CUP. Y entonces aquí el Partido 
Socialista está en lo que interesa a la gente y es ahí donde el Partido Popular también vamos a 
apoyarlo.
Lo que se está pidiendo es algo importantísimo y es que haya más residencias, que haya más 
conciertos para plazas que están ahora mismo pues sin ocupación, incomprensiblemente a 
pesar que hay listas de espera. Tenemos un problema grave y va a ser muchísimo más grave 
con el envejecimiento de la población. España en poco tiempo, en pocas décadas, vamos a 
tener el 40% de la población mayor de edad, más de 65 años, en el 2060, me parece que es 
así. Es decir, tenemos un problema gravísimo con el envejecimiento de la población y eso va 
a acarrear indudablemente que estos servicios se tengan que afrontar desde ya. 
Es decir, tiene que haber más residencias tiene que haber sobretodo estos planes para centros 
de día, ayuda domiciliaria… En el anterior pleno hablábamos sobretodo de la atención 
domiciliaria y esto es lo que tenemos nosotros que trabajar, todos los políticos en los 
diferentes niveles de la Administración. 
Nosotros desde el Partido Popular, por lo tanto, vamos a votar a favor.

Sr. Pubill: Bona tarda. Aquesta moció que presenten els companys del PSC val a dir que és 
una moció força interessant i ho és perquè quan la moció es refereix a les places residencials 
per a gent gran i de centres de dia en els municipis, xocants, si més no, com a mínim per 
nosaltres, que aquesta petició la faci qui va governar en aquest municipi  durant molts anys, 
en els que va tenir oportunitat de fer-ho i en canvi va optar per la visió més mercantilista i 
privada. Ho dic per tot el que té a veure amb la residència Ballesol. 
Dit això, malgrat tot creiem que és molt necessari, dir que votarem a favor. 
Creiem que la gent gran ha de tenir places i que aquestes formen part del dret universal 
d’envellir amb dignitat. Per tant, aprofitem per dir doncs això, que votarem a favor, recordant 
que el govern de la Generalitat ja garanteix actualment l’accés a les transaccions 
econòmiques vinculades, a les PEV, al servei d’atenció residencial a totes les persones tal i 
com recull la llei de la dependència i tal com queda recollit a l’ordre BSF/339/2014, que es 
garanteix que les persones amb grau de dependència II i III puguin accedir al servei tan bon 
punt estigui disponible la plaça i després es realitza el programa individual d’atenció, que 
comentava també el portaveu del PSC, la PIA, amb efectes des de la data d’ingrés.



11

A tall informatiu les persones signen un acord PIA amb les treballadores socials on es 
materialitza de quina prestació o servei poden o volen rebre i signen conjuntament aquest 
acord on se’ls hi informa de tot. Posteriorment totes les persones reben una resolució, on 
consta quin és el servei o prestació que se’ls ha estat atorgat. 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja ha elaborat i està aplicant la 
programació territorial de serveis socials especialitzats en 2015-2018, en què es detecten els 
territoris amb més debilitats. S’analitzen els factors demogràfics i es proposen i quantifiquen 
les places necessàries d’acord també amb les necessitats socials del territori. Ja existeix, per 
tant, una planificació sobre les zones d’actuació preferent on s’analitzen les prioritats per 
comarques i s’analitza com optimitzar els equipaments propis de la Generalitat.
També es publica trimestralment a la web les dades sobre l’evolució a la dependència. Com 
hem dit malgrat tot estem d’acord que cal continuar amb aquests esforços perquè aquesta 
informació i aquest servei estigui a l'abast de tothom. 
I finalment recordar també, que també sortia en el redactat de la moció, que ja s’ha iniciat una 
taula de coordinació amb les entitats municipalistes. Gràcies.
Em deixava simplement, això era la part de la moció en si, i no sé quan deia els companys del 
PP, si fos els companys del PSC no sé si em faria gràcia dir que cada cop estan molt més 
d’acord en moltes coses amb ells i simplement per tota la política-ficció que deia vostè, jo no 
entraré a parlar de Brussel·les ni d’altres històries que crec que no són el tema central 
d’aquesta moció, però sí que ho és no sé si els hi sona una mica «ahora nos hemos cargado su 
sistema sanitario». Gràcies.

Sr. Clarà: Bona tarda a tothom. Primer deixar clar el sentit del vot, que en el nostre cas serà 
favorable.
Nosaltres com a espai polític sempre hem defensat la gestió pública dels serveis. Quan parlem 
d’un servei com és el de l’atenció a les persones doncs encara més. Tant per garantir també 
un servei de qualitat com per dignificar el que és la transició de les persones cap a aquesta 
tercera edat.
A més també considerem que és un sector públic en el que el creixement a l’atenció de les 
persones pot generar llocs de treball, que això també va una mica relacionat amb la moció 
que ve després, sempre parlem que sí que tenim unes taxes d’atur elevades, doncs pot ser 
doncs el sector de l’atenció a les persones és on hauríem de créixer.
Dit això, doncs a Barberà com a altres ciutats, sí que tenim com totes i com dèiem problemes, 
problemes per aconseguir places públiques de centres de dia o residències per persones doncs 
de la tercera edat i també doncs per persones amb diversitat funcional o amb problemes de 
salut mental que és una altra de les causes que moltes vegades s’invisibilitza. 
Els recursos són insuficients a nivell català i a nivell de l’estat, no són apostes clares per 
donar respostes a aquestes mancances i com és habitual doncs el municipalisme és on juga un 
paper clau per intentar compensar el que no s’està fent des d’altres instàncies. Això, i ara aquí 
aprofitant la intervenció del company del PP, la llei, per exemple, d’estabilitat pressupostària 
no ens posa fàcil als ajuntaments poder tenir autonomia o poder tenir, més aviat més que 
autonomia, sobirania, per poder fer les polítiques que ens agradarien. Per tant, aquí tenim 
certes dificultats, tot i així s’han fet coses i parlant d’atenció domiciliaria en l’anterior Ple 
aprovàvem uns plecs que parlaven precisament d’això, de dotar de més hores al servei 
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d’assistència domiciliària, de donar suport a les persones en cap de setmana i festius, de 
dignificar les condicions laborals de les persones que presten aquest servei. 
Per tant, és una lluita que en principi compartim. 
Dit això sí que sorprèn que sigui el PSC qui presenti la moció, i aprofitant una mica que el 
Pere comentava doncs el tema de Ballesol, sí que ens agradaria explicar un acord del passat 
però que crec que determina una mica l’actualitat de Barberà perquè precisament Barberà és 
una d’aquelles ciutats que podria tenir un centre de dia públic i que podria tenir un centre, una 
residència per la tercera edat pública, i no la tenim doncs perquè durant el 2003, 
concretament, després d’un procés infructuós de licitació de servei al 2001 l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, que en aquell moment governava el PSC, i que liderava el José Antonio 
Robles, va concedir les instal·lacions de l’antiga fàbrica Pedragosa per construir un centre 
residencial de 164 places a una societat limitada que era Intercentros Barberà, vale? Aquella 
concessió era una concessió de 50 anys, per tant, encara la tindrem durant bastants anys en 
vigor aquí a Barberà i a canvi l’Ajuntament rep un cànon a dia d’avui de 6 mil euros l’any, 
vale? 6 mil euros l’any és menys que el que costen alguns lloguers actualment aquí a Barberà, 
ho dic perquè feu una mica el càlcul. 
I dit això el pitjor de tot és que aquesta inversió per a convertir aquelles instal·lacions que en 
aquell moment eren propietat de l’Ajuntament, eren públiques, era de 4 milions d’euros. És a 
dir, amb 4 milions d’euros d’inversió, que jo crec que era una inversió que aquest Ajuntament 
en aquell moment es podia permetre i que si no es podia permetre es podia anar a instàncies 
supramunicipals per aconseguir finançament, si s’hagués optat per la solució de fer allò 
públic ara tindríem una gestió pública i de qualitat d’aquell centre residencial. 
El resultat d’això, els hi comentaré, l’oferta de Ballesol que ens han enviat recentment són 4 
places socials a 1.788 euros. Aquestes són les places socials de què disposa l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès en conveni, entre cometes. 1788 euros al mes i les no socials 2099 euros al 
mes, ens costa allotjar a persones en el centre Ballesol que el Partit Socialista va privatitzar en 
el seu moment. En quant a centre de dia, parlem de 1048 euros. 
Per tant, votem a favor. Donem suport a crear places públiques, però sí que també demanem 
una mica de coherència quan es facin polítiques perquè de vegades hi ha espais polítics i ho 
veiem habitualment que quan estan a l’oposició demanen unes coses però que quan governen 
privatitzen.

Sr. Ferreté: Bé, molt bon vespre a tothom. Des de la Plataforma Ciutadana per Barberà 
sàpiguen que donarem el nostre vot a favor, ara bé, hem de fer unes quantes consideracions. 
Nosaltres sempre  estem d’acord en defensar el benestar dels ciutadans de Barberà sigui quina 
sigui l’edat, i més si són vulnerables. Malgrat tot, sí que ens agradaria demanar una mica de 
coherència potser als arguments que ja s’han mencionat abans, no només això tots els punts 
que menciones els subscrivim, però hi ha un, que és el 1.5, justament el que demana elaborar 
un pla d’inversions específics per la construcció de noves residències, havent tingut diverses 
oportunitats de construir residències municipals, les hem perdut. Per contra, el que tenim és 
una residència privada.
Això de fer instar a les institucions i demana’ls-hi suposo que és perquè no correspon al color 
que toca, es podia haver presentat mocions d’aquestes en anteriors legislatures i deixem-ho 
aquí ja.
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Gràcies.

Sr. Báez: Bona nit de nou. En principi a tots, gràcies per donar-li suport a la moció i fer 
quatre puntualitzacions, per no entrar en debats que res han de veure amb la moció, però jo 
crec que s’han de posar també una mica sobre la taula.
Com he dit, el govern de la Generalitat ha de recuperar la universalitat de les prestacions 
vinculades a residències que va retallar l’any 2014, és a dir, estem demanant algo que va 
passar fa dos anys. Jo recordo que a Barberà totes les places que hi havia concertades estaven 
ocupades al 100% i no eren les que ha dit el senyor Clarà, hi havien molt més. El problema és 
que des de les retallades ara no hi ha les places o no li donen les places que tenien. 
Per tant, jo ja sé que amb aquesta moció el que hem demanat és complir la llei, si el que 
demanem és la llei, no cal més demagògia, vull dir, això no és demagògia és complir la llei, 
com deia el Rivera, i també estic d’acord amb ell en què és complicat, o sigui, fins i tot avui 
al govern de la Generalitat és complicat demanar-li que compleixi la llei i d’això és del què 
ens queixem. Si volen parlar de l’altre, parlem un dia, fem un monogràfic si volen, però el 
que aquí és tracta és de recuperar aquelles places que tenien, no només Barberà, sinó totes les 
ciutats i pobles de Catalunya i que, pel que sigui, òbviament, per qüestió de retallades i això 
ve per un tema econòmic de la Generalitat o que està destinant part dels recursos a altres 
històries, no s’està complint. 
Jo no entraré ni amb els viatges a Bèlgica, ni en temes que s’han comentat aquí. No cal, jo ja 
sé que algú encara té problemes amb això i el record li fa mal allà on sigui, doncs que se 
n’aguantin, no? 
El tema és, torno a insistir, recuperar allò que teníem i demanar que es compleixi la llei. I de 
tota la resta parlem quan vulgueu, però el que toca és això i ja està. Gràcies.

Sr. Rivera: Molt breument i perquè m’ha al·ludit el senyor Fernández. A veure política de 
ficció, novembre de 2012, 145 mil persones cuidadores de persones amb dependència s’han 
de donar de baixa de la seguretat social perquè vostès retallen aquest dret, no vostès, el 
gobierno de la nación, el señor Rajoy. Per tant, ens queixem amb raó, vostè ha de defensar el 
que ha de defensar, però ens queixem amb raó. Gràcies.

Sr. Clarà: A veure, vull dir, una mica, perquè em quedo desorientat quan és diu demagògia, 
em sembla força greu parlar de demagògia quan és una cosa que aquí l’estem patint i les 
dades que jo comentava dels costos d’aquestes places no les he portat aquí perquè ho hagi 
buscat, sinó perquè m’ho han fet arribar. M’ho han fet arribar els serveis municipals que estan 
saturats i que es troben desesperades quan han de buscar un recurs per les persones que 
s'atenen aquí des de serveis socials.
Per tant, siguem una mica responsable, no parlem de demagògia perquè les accions polítiques 
del passat condicionen el present i això jo crec que és una cosa que ja s’hauria de saber, la 
informació que portem aquí és un acord, vull dir, el tinc junt amb tota la documentació i si 
vol en parlem. Jo penso que un Ple municipal és un lloc on parlar de política municipal i això 
és un exemple de política municipal. 
I home, dir que no té relació el que estava comentant amb l’espai de la Pedragosa, un espai 
que era públic, un espai que es va concedir a una empresa privada per la seva explotació, 
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doncs, home..., jo crec que sí que té molt a veure perquè el que vostès demanen al final és 
complir la llei i que la Generalitat posi a disposició de ciutadans i ciutadanes més places 
públiques, doncs de vegades quan un governa també ha de fer previsions i ha de governar per 
la seva gent aquí, a nivell municipal i allò era una oportunitat, era una oportunitat clau. Per 
tant, honestament, penso que té prou relació amb aquesta moció com per treure aquí el tema, 
a banda d’això, jo agafo la paraula, quan vulgui en parlem, perquè potser vostès tindran més a 
explicar que nosaltres de tota aquella gestió que nosaltres no la tenim clara.

Sr. Báez: És que torno a insistir, jo ni em referia als números que ha donat el senyor Clarà, 
vull dir, no estava responent al senyor Clarà, del que parlava era dels números que teníem a 
Barberà. I els que teníem fins al 2014 eren els que teníem, les places les que teníem i les 
places concertades les que teníem i  hi havia un acord amb la Generalitat, quan es va fer 
aquella cessió d’un terreny per 50 anys, que després es retornaria al municipi es va fer 
d’acord també amb la Generalitat amb un número de places i estarien ocupades i 
subvencionades i es va fer. El que no es podia pretendre a l’any 99 era, governés qui 
governés, que l’Ajuntament encetés un projecte de fer una macroresidència o una gran 
residència i gestionar-la. Perquè això al final, si ja ens queixem que avui tenim més del 30% 
de competències, que paga aquest i altres ajuntaments, i que no són d’aquest ni d’altres 
ajuntaments, sinó que són de la Generalitat i a sobre anem afegint com hem afegit llars 
d’infants, afegim residències i anem afegint..., al final el pressupost municipal servirà només 
per pagar les despeses de personal i tot allò que la Generalitat no presta. I és el moment, ara i 
sempre, d’exigir que qui tingui la responsabilitat acabi pagant, això és el que diem, no ens 
fiquem ni amb vostès, ni amb els seus números, ni amb les dades que té... jo, miri, jo no 
recordo si va costar 4 milions d’euros, perquè era en pessetes i suposo que la cosa voltaria 
pels 800 o mil milions de pessetes, però si vostè diu que eren 4 milions d’euros pues 
aleshores serien gairebé 700 milions de pessetes, i no recordo per què, però el que era 
inviable era que els ajuntaments, no només el de Barberà, encetessin obres d’aquesta 
magnitud, que no només representa l’obra, sinó representen l’obra i, a més a més, dotar-la de 
personal. Personal de dia, personal de nit, personal especialitzat, sanitari, moblar-la, llits, tot 
el que significa adequar un tema d’aquests, no? 
Per tant, per això es va arribar a aquell acord amb la Generalitat i amb l’empresa aquesta per 
fer la concessió perquè, òbviament, el que es va donar és el solar amb una casa que tenia més 
de no sé..., més de cent anys  i això és el que es va donar, que se li va conservar la façana però 
que per dintre no té res a veure i després tot el que es va fer. I, bueno, i vam fer aquella 
concessió, en el seu moment suposo que era el que tocava i era no admetre més despesa que 
correspon a la Generalitat per part d’aquest Ajuntament, però ni d’aquest ni de ningú, torno a 
repetir perquè si no ara quina seria la dedicació del pressupost municipal a temes que no són 
de competència municipal, estaríem per sobre del 50, 60 o 65% i això no pot ser. Només era 
això, eh?

Sr. Clarà: Una petitíssima intervenció per tancar el tema perquè hi havia algunes coses que 
no eren precises, però també em sorprèn una mica el relat de no demanar als ajuntament que 
assumeixin competències de la Generalitat quan al Ple de desembre hi tancàvem el pressupost 
vostè ens feien una relació perquè posessin gairebé un milió d’euros a l'Institut Can Planas. 
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No li veig la coherència. Vull dir, o li passem a la Generalitat o assumim des de 
l’Ajuntament, però no es pot anar canviant de posicionament quan convingui. Això era un 
petit tema de relat.
I en quant a la data concreta parlem del 2003, no del 99 i parlem de 4 milions d’euros 
d’inversió per la totalitat de la reforma d’aquell espai, una cosa que com tothom pot saber, és 
perfectament i era perfectament assumible.

_____________________

Amb posterioritat al debat i la votació de la moció la senyora alcaldessa realitza una 
intervenció:

Sra. Fuster: I volia fer una petita puntualització, com alcaldessa presidenta, que no puc 
deixar de dir, els meus companys de govern que m’han precedit en l’exposició ho han 
explicat perfectament. Jo sí que voldria dir que això no és una demagògia és una trista realitat 
i Barberà és veritat que podia tenir una residència municipal a dia d’avui per la nostra gent 
gran. 
I no vull deixar de dir-ho, malauradament, el partit que governava en aquell moment doncs va 
optar per cedir l’ús a una empresa privada i que quedi clar o jo m’atreviria a dir al mòdic preu 
de 6 mil euros no mensuals, a l’any, que quan l’Ajuntament passa comptes amb el que 
nosaltres necessitem dels seus serveis i els que ells han de donar, encara sempre hi hem de 
posar calés i aquí es parlava que no es referia als números del senyor Clarà. El senyor Clarà jo 
crec que ha donat els números perfectament clars i sí que aquest equip de govern es refereix 
als números que el senyor Clarà ha exposat avui en aquest Ple.

_____________________

3.2 EXP.: 2017N060U0240002. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DEMANANT L'INI CI 
URGENT DELS PROCESSOS DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AM B 
ELS MUNICIPIS EN MATÈRIA D' OCUPACIÓ.

Expedient: 2017N060U0240002.

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

"L'atur es el principal problema de la nostra societat, com recullen les enquestes del CEO. La 
crisi econòmica ha tingut un impacte molt dur sobre l'ocupació i l'any 2008, en poc més de 12 
mesos, l'atur es va incrementar en un 49 %. La taxa d'atur registrada va arribar al seu màxim 
l'any 2013, i encara se situa en el 14,6%, lluny de les xifres anteriors al 2008.

La fallida del sector immobiliari va afectar molt especialment a les feines poc qualificades, el 
que dificulta la reinserció laboral de les persones provinents de la construcció. Aquestes 
dificultats expliquen el percentatge d'atur de molt llarga durada d'un 2,4 % i que afecta molt 
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especialment a les persones majors de 45 anys i amb menys formació.

La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d'ocupació per mitjà del 
Servei d'ocupació de Catalunya (Llei 17/2002) i, d'acord amb l'art. 14 de la Llei 13/2015 
d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'ocupació de Catalunya, les 
administracions locals també formen part del Sistema d'ocupació.

El SOC és l'organisme intermedi del Fons Social Europeu a Catalunya, el principal recurs 
disponible per promoure l'increment dels nivells d'ocupació i la qualitat de l'ocupació. El 
SOC és el responsable de la gestió i l'execució d'aquests FSE per al període 2014-2020 dins 
dels objectius marcats per l'Estratègica Europa 2020. Per la seva part, els ajuntaments són els 
agents que desenvolupen en el territori bona part dels programes del SOC.

Amb la crisi i l'augment de l'atur, els ajuntaments i els serveis locals d'ocupació han fet un 
esforç suplementari per atendre tota la demanda, amb la dificultat afegida de la contenció 
pressupostària i de les plantilles imposades per les polítiques d'austeritat. Els programes 
d'ocupació subvencionats a través del SOC, que combinen accions com la informació, 
l'orientació, la formació, la cerca de treball, les pràctiques a empreses, la tutoria i el 
seguiment es convoquen anualment i tenen principalment una durada d'1 any. Incorporen, a 
més, partides per a la contractació dels professionals que els han de dur a terme i 
coordinar-los en favor de les persones en situació d'atur.

Aquests professionals, dels quals depenen en última instància els resultats i la eficàcia del 
conjunt de polítiques actives d'ocupació, pateixen situacions de precarietat laboral: contractes 
temporals d'obra i servei, la incertesa de les convocatòries anuals i l'encadenament de 
contractes. L'atenció i el seguiment de les persones desocupades i la prospecció territorial 
requereixen d'un mínim de continuïtat laboral que, en aquests moments i d'acord amb la 
normativa general i específica, no gaudeixen la majoria dels professionals dels serveis 
d'ocupació locals.

En molts casos, els programes del SOC exigeixen indicadors de resultats a les 
administracions locals, sense disposar aquestes d'un personal estable i suficient, amb prou 
coneixement dels col·lectius de més difícil inserció i de la realitat socioeconòmica de l'entorn.

Els problemes estructurals de l'ocupació al país, i la necessitat de millorar l'ocupabilitat de la 
població activa demanen un servei d'ocupació ben dotat de professionals. La llei 13/2015 
preveu que el SOC ha d'iniciar amb les administracions locals la concertació territorial i 
estratègies territorials, que fomentin l'ocupació i el desenvolupament econòmic i que 
coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a la creació d'ocupació. Mitjançant 
aquests instruments es podria garantir l'estabilitat laboral entre els professionals dels serveis 
d'ocupació locals.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès acorda:
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1) Instar al Servei d'Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment els processos de concertació 
territorial i les estratègies territorials amb col·laboració amb els ajuntaments i consells 
comarcals per tal de fomentar l'ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les 
iniciatives públiques i privades destinades a la creació d'ocupació.

2) Instar que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l'estabilitat laboral entre els 
professionals dels serveis d'ocupació locals.

3) Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat, Afers Socials i 
Família, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya."

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Báez: Bona nit de nou.
Primer, li faria un prec, ja sé que no és el moment de precs i preguntes, però primer li faria un 
prec senyora alcaldessa i és que si vostè ha de dir alguna cosa, que té tot el seu dret, 
òbviament, respecte a una moció ho faci abans de tancar el punt i la votació, perquè si vostè 
diu "algo" els demés també hem de tenir el dret o l’oportunitat de poder-li contestar, vostè no 
pot acabar un debat sotmetre’l a votació i després dir la seva. Això no funciona així, per tant, 
li prego que si ha de fer "algo" respecte d’aquesta, ho faci abans de tancar la votació i que tots 
puguem parlar. Gràcies.

Sra. Fuster: Molt bé recollim el seu prec, li hagués agraït que ho hagués fet en l’apartat de 
precs i preguntes. Lògicament, l’alcaldessa presidenta pot fer les puntualitzacions que 
consideri necessàries i aquest és un espai de debat en el que precisament jo faig possible que 
el debat arribi fins al final. Qualsevol cosa la pot vostè exposar en l’apartat de precs i 
preguntes, òbviament.
Endavant amb la moció.

Sr. Báez: Jo crec que vostè m’ha entès perfectament i sap per què li he dit.

Sra. Fuster: I vostè a mi també.

Sr. Báez: Bueno, miri...

(Efectua una lectura de la moció, la qual no es transcriu per constar íntegra en el punt 
3.2 de la preacta)
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Sr. Rivera: L’explicació que hem fet abans podria servir perfectament per aquesta moció. 
Donaré algunes xifres, però primer una reflexió i és que és significatiu que les persones que 
han de prestar un servei públic d’orientació laboral tinguin elles mateixes sobre seu aquesta 
precarietat que també té la majoria dels treballadors i treballadores i això tampoc no cau del 
cel. Això és un programa de destrucció dels serveis públics que en aquest cas a Catalunya té 
uns protagonistes, el senyor Mas, primer amb el Partit Popular que li va donar suport, després 
amb Esquerra Republicana i que en aquells anys només, 2010-2014, 300 mil persones 
desocupades més, van retallar 260 treballadores del Servei d’Ocupació de Catalunya, això és 
significatiu. Els problemes que tenim no és només d’incompliment de la llei i, per tant, 
evidentment estem d’acord amb el que diu la moció, que és que s’ha de complir la llei, però 
és un problema de recursos i els recursos no estan perquè des del 2010 a Catalunya vam patir 
un govern «business friendly» que li agradava dir al senyor, un govern dels millors, que al 
final el que volia era governar per als millors i no per la majoria. 
Però això no és un fet només català i és un fet que té a veure amb la globalització i amb la 
transformació i la destrucció del teixit industrial. 
Mireu a tota Espanya, en el sector de la industria, ara mateix s’està, es participa 
aproximadament un 16% del producte interior brut amb 800 mil treballadors menys que fa 10 
anys. Això què vol dir? Doncs que la creació de l’ocupació no ha de venir d’unes petites 
polítiques d’ocupació sinó que ha de venir d’un canvi de sistema productiu. 
Per tant, val més que reflexionem, donem suport a la moció perquè està demanant una cosa 
que no deixa de ser complir la llei, però hem de ser més ambiciosos, no aquí a l’Ajuntament 
de Barberà, que té les competències que té, sinó en aquest procés de nou país que sembla que 
volem.
Gràcies.

Sr. Fernández: Desde el grupo municipal del Partido Popular, en primer lugar, quiero poner 
énfasis en las cifras de empleo del último año. En el año 2016 finalizaba con una bajada del 
paro de 390 mil personas aproximadamente y esa es la mayor bajada de la historia. Esto es 
importante tenerlo presente. La afiliación creció en 540 mil personas y es el mejor resultado 
de la última década en un mes de diciembre.
Nosotros creemos que se han estado tomando medidas pues que ha permitido hasta ahora 
pues recuperar, aproximadamente, la mitad del empleo destruido durante la crisis y, 
evidentemente, el objetivo del Partido Popular, que es el partido que está gobernando en 
España es obtener esa cifra de los 20 millones de españoles trabajando. Para eso nuestro 
partido, pues entendemos, que tienen que tomarse el máximo de medidas posibles. 
Entendemos, por lo tanto, una prioridad para todas las administraciones, pues también para la 
catalana, de mejorar los servicios de intermediación del mercado laboral. Sin embargo hay 
que tener muy claro que estos servicios el SOC, por ejemplo, sólo colocaba, sólo hacía el 1% 
de los nuevos contratos ¿no? Cuando resulta que las ETT representan el 20% del total de 
contratos. Claro, algo funciona mal ¿no? Por lo tanto, esta moción nos parece positiva, sin 
embargo no podemos perder de vista que este servicio sirve para lo que sirve y lo que no 
podemos es decir que se mantenga un servicio con la única voluntad de tener empleadas a un 
determinado número de personas, esa no es la finalidad del servicio. 
Por lo tanto, entendemos primordial acelerar lo que es la transformación y la eficiencia por lo 



19

tanto de estas políticas activas de empleo, y nosotros en líneas generales podemos decir que 
esa reforma de las políticas activas de empleo tiene que ir un poco en la línea que se citan 
también, que se ponen en la moción, que es priorizar la evaluación objetiva, ir orientada 
también a los resultados, tener un itinerario personalizado de los desempleados y, 
efectivamente todas estas finalidades no se pueden cumplir si tenemos a unas personas pues 
en una situación laboral pues transitoria, no permanente, por lo tanto, desde el grupo Popular 
pues entendemos que esta situación efectivamente tiene que mejorar. Nuestra posición es la 
de voto afirmativo.
Gracias.

Sr. Pubill: Vagi per davant que el nostre vot també serà favorable. Jo crec que el company de 
Recuperem ha fet una exposició crec que bastant, o molt, acurada en la qual doncs nosaltres 
també ens sentim molt propers. Jo ho volia fer també, no ho tenia apuntat però crec que val la 
pena també recordar-ho. Quan els senyors del Partit Popular ens comentaven que hi ha hagut 
una baixada..., estic d’acord hi ha hagut una baixada però de pantalons a tota la classe obrera 
perquè amb la seva reforma laboral... facin el favor de sortir al carrer, parlar amb la 
gent...com poden dir que hi ha una major contractació de persones de les ETT, que de les 
empreses, és veritat, però perquè les ETT contracten persones, la mateixa persona fins i tot en 
varis contractes seguits i això jo crec que és fer-nos trampa al solitari. 
Un de cada deu contractes que es fan, només un de cada deu és indefinit. Per tant, estem en 
una situació de precarietat que, si més no, a nosaltres ens desagrada i ens espanta, no? I en el 
que fa, potser perquè, entre altres coses, a part d’anar a Brussel·les i tal també dic el projecte 
de pressupostos per aquest 2017 a la Generalitat ja preveu un increment de 98,6 milions 
addicionals per a programes d’ocupabilitat i contempla l’impuls del desplegament del model 
de concertació territorial de les polítiques d’ocupació. Podem parlar molt més, però jo crec 
que ha quedat força clar. Gràcies.

Sra. Ramos: Hola, bona nit. Primer de tot, donar resposta a la intervenció del company del 
Partit Popular. Primer de tot que la intenció d’instar al Servei d’Ocupació de Catalunya no és 
la de donar feina a gent perquè treballi en aquest departament, sinó dotar de recursos a aquest 
organisme perquè es puguin engegar polítiques en matèria d’ocupació perquè si no dotem de 
recursos és impossible poder dur a terme polítiques en matèria d’ocupació.
Des del grup municipal de Junts per Barberà, evidentment el vot serà favorable. Donem 
suport a qualsevol iniciativa que sigui per tal de pressionar a la Generalitat per tirar endavant 
polítiques d’ocupació, ja que és qui té les competències en aquesta matèria. Però entrant en el 
contingut de la moció trobem que es queda curta, és queda curta perquè entenem que hauríem 
de pressionar en més coses, no només en la concertació territorial.
El company de Recuperem ha donat xifres generals, jo en concret donaré xifres de la 
comarca, tenim un 13,75% de taxa d’atur, en concret a Barberà tenim un 13,3% de taxa 
d’atur, del qual 870 persones són homes, 1.215 són dones i més de 1.000 persones que tenim 
aquí a Barberà no cobren prestació, cap tipus de prestació. Això és una situació que les dades 
que surten a la part prèvia dels acords de la moció donen dades del 2008, però estem al 2017 i 
aquesta situació s’ha anat agreujant amb el temps i ha fet que siguin situacions cròniques i 
provoquen situacions d’atur de llarga durada.
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Nosaltres el que sí que demanaríem, més enllà del que es demana a la part dels acords és que 
els recursos per part de la Generalitat a través del SOC són insuficients en quant als recursos 
que donen per contractacions de plans d’ocupació. Només donen el recurs de fer 
contractacions no d’un any sinó de 6 mesos, a més, amb uns requisits molt restrictius, a més, 
d’això tenint en compte les dades d’atur en qüestions de gènere exigim també que es duguin a 
terme polítiques en matèria d’ocupació en perspectiva de gènere, que tampoc s’estan duent a 
terme. I tenint en compte que el col·lectiu de les dones és el col·lectiu més afectat per la crisi 
i amb diferència. 
A més, reivindiquem també recursos pel foment de l’ocupació per fomentar iniciatives 
d’autoocupació i d’economia social pels emprenedors i emprenedores.
I, finalment, remarcar que les administracions locals a través dels serveis locals d’ocupació, 
que també entren dins del sistema d’ocupació de l’administració i que està contemplat per la 
llei, acabem gestionant misèria a través de les subvencions que ens atorguen les 
administracions supramunicipals.

Sr. Ferreté: Molt bé, tornem a donar la nostra intenció de vot, serà favorable, però des de la 
Plataforma Ciutadana per Barberà ens consta que l’Ajuntament ja treballa de la mà del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per tal de no deixar escapar cap possibilitat en relació als temes de 
formació i inserció laboral i ocupació.
Ens consta que hi ha signats convenis entre municipis, hi ha interelació entre ajuntaments i 
empreses de la nostra ciutat, aprofitant que tenim un teixit industrial molt potent i per tal de 
potenciar l’ocupació.
De fet en el consell d’alcaldes i alcaldesses del Consell Comarcal el punt sisè en la proposta 
d’acord sobre el desplegament del pacte per la reindustrialització i permeteu que el llegeixi 
també, diu "sol·licitar a la direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya de la comarca del 
Vallès Occidental pugui esdevenir prova pilot amb el desplegament territorial de la nova llei 
d’ocupació." Em sembla bé instar urgentment i com han dit els meus companys em sembla 
molt bé ampliar tot el marc aquest d’ocupació no només a les persones joves, grans i per a 
diferenciació de sexe.
Res més.

Sr. Báez: Per agrair de nou també la intenció de vot. Sabem tot el que s’està fent i s’ha fet 
des de l’Ajuntament de Barberà i per això el que hem remarcat és aquest esforç suplementari 
que hem de fer els ajuntaments, no? I la dificultat afegida que té la contenció pressupostària i 
a més a més el que representa la poca partida que hi ha per a la contractació del personal 
professional. Per tant, jo no he volgut entrar en dades perquè tampoc em toca a mi, parlem de 
concentració territorial no només parlem de Barberà i torno a insistir està molt bé les dades 
que heu aportat i que Barberà fa, ha fet i farà segur tot el possible per pal·liar tot això però cal 
que també el responsable primari doncs posi, com també deia al principi el Rivera, la seva 
part, que és molta i que és molta i que a la vegada tant senzilla com donar compliment a la 
llei i això és el que preteníem i entenem que tots ho heu entès. Gràcies.

Sr. Rivera: Breument, per contestar al senyor Fernández. Em sembla que ens explica unes 
xifres i el que no ens agradaria és que ens fessin trampa a nosaltres mateixos amb les xifres.
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En concret, segons estadístiques, acabem l’any 2016 a Espanya amb 540 mil afiliats més a la 
Seguretat Social, vigilem perquè 69 mil són de la campanya de Nadal i d’aquests 540 mil , ja 
que és tant triomfalista, suposo que el fet que 119.185 siguin  a Catalunya deu dir que està 
molt d’acord amb la política que fa el senyor Puigdemont i companyia perquè clar, això és un 
èxit. 
Però aquestes xifres no ens han d’amagar la realitat que hi ha darrera i és que al 2016 cada 
afiliat a la Seguretat Social cotitza de mitjana un 1,81% menys. Això vol dir més afiliacions, 
més contractes, precaris, menys cotitzacions, per tant, el sistema de pensions menys 
sostenible i això és el model de precarietat del Partit Popular i de Convergència. Gràcies.

_____________________

4 DONAR COMPTE AL PLE 

4.1 EXP.: 2017N0170001. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

5. MOCIONS D'URGÈNCIA.

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

_____________________

5.1 EXP.: 2017N060U0240003. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
JUNTSXB SOBRE LES TITULITZACIONS DE LES HIPOTEQUES I ELS 
DESNONAMENTS QUE PROMOUEN ELS BANCS EXECUTANT 
HIPOTEQUES QUE VAN SER TRANSFERIDES A FONS DE 
TITULITZACIONS.

Expedient: 2017N060U0240003. 

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

"El procés de titulització es va iniciar a l'Estat Espanyol amb la Llei sobre Règim de Societats 
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i Fons de Titulització Hipotecaria (Llei 19/1992 de 7 de juliol) i va aconseguir el seu major 
auge l'any 2007, any en el qual les titulitzacions van sumar al voltant de 140.000 milions 
d'euros.

Com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han aplicat a tot tipus de 
crèdits, especialment a les hipoteques, s'ha generat una greu confusió i per tant absoluta 
indefensió per part de les persones hipotecades.

Les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni de l’entitat bancària dels 
crèdits signats entre ells i els seus clients/es. A través dels mecanismes financers els bancs 
transfereixen aquests préstecs hipotecaris, però segueixen actuant com a titulars dels 
mateixos, tant en la seva relació amb els clients/es com en via judicial. Titulitzar és una forma 
de finançament que suposa la transmissió dels drets de crèdit a tercers amb tots els riscos per 
a les persones inversores, però són les entitats financeres que van subscriure l'escriptura de 
préstec hipotecari les que inicien execucions hipotecaries com si fossin la part creditora de la 
relació contractual, mancant, no obstant, de legitimació activa per a això. Assumeixen una 
aparença de legalitat, com és la inscripció registral, però hi ha una manca de validesa quan ja 
s'ha transmès el crèdit. La funció dels bancs o caixes ha passat a ser la de mers administradors 
dels cobraments que origina el préstec, tal com consta en els fullets d'emissió: cobrar quotes 
mensuals i transferir-les al fons de titulització, obviant que el nou creditor és el titular del bo.

Així mateix, la Llei permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència d'aquestes 
inscripcions en el registre de la propietat, en mancar els fons de titulitzacions de personalitat 
jurídica, extrem que han utilitzat les entitats financeres per ocultar aquesta dada, que malgrat 
ser absolutament real és difícil de demostrar per l'opacitat de la tramitació d'aquest 
procediment, de manera que simulen continuar sent els legítims creditors dels préstecs, així 
com inicien en el seu propi nom els procediments d'execució hipotecaria.

Al març del 2015 el Director del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del 
Banc d'Espanya, va manifestar "que la titulització és un procés financer per mitjà del qual es 
transformen uns actius líquids (crèdits/préstecs) en títols o valors negociables, mitjançant la 
seva cessió a un fons de titulització, qui al seu torn emet uns bons de titulització per a la seva 
col·locació entre inversors institucionals. D’aquesta manera, les entitats venen tot o part dels 
seus riscos per obtenir un finançament amb les quals seguir desenvolupant el seu negoci 
sense necessitat d'emprar altres vies, com ampliacions de capital. De conformitat amb la Llei 
19/1992, sobre règim de societats i fons d'inversió immobiliària i sobre fons de titulització 
hipotecaria, la titulització d'un préstec suposa que l'entitat que va concedir el mateix deixa de 
ser la creditora del préstec, encara que conservi per Llei la titularitat registral i segueixi 
mantenint, excepte pacte en contrari, la seva administració...". També al març de 2015, el dia 
6, el Jutjat de Primera Instància nº 1 de Fuenlabrada va acordar deixar sense efecte una 
execució hipotecaria despatxada, considerant la falta del legitimació de l'entitat financera 
executant que va alienar el crèdit a un fons de titulització.

Així mateix, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Còrdova, va suspendre a l'octubre del 
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2015 un procediment d'execució fins a conèixer la titularitat del préstec. Igual ocorre amb dos 
procediments més en el Jutjat d'Instància número 2 de Puente Genil.

S'ha obert doncs una nova via de defensa davant els procediments d'execució hipotecaria que 
segueixen amenaçant de desnonament a famílies que no poden fer front a les quotes de la 
hipoteca; però aquestes famílies, per poder disposar d'aquesta defensa, necessiten conèixer si 
la seva hipoteca va ser titulitzada o no, i necessiten que jutgesses, jutges, autoritats i la 
societat en general sàpiga el que passa en tot aquest assumpte, tan lligat a la bombolla 
immobiliària d'ahir i a l'emergència habitacional d'avui.

És per tot això aquí exposat que proposem al Ple Municipal l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER. Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni al més aviat 
possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i annexos d'actius 
titulitzats a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma clara i accessible la informació 
i certificació de si la seva hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons. 

SEGON. Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat del full i 
l'escriptura de constitució del fons, la relació d'actius que componen aquest fons de 
titulització.

TERCER. Comunicar aquests acords al Jutjat degà de Cerdanyola del Vallès per a que, 
analitzat cada cas, pugui acordar la suspensió dels procediments d'execució fins que cada 
entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titulitzat o no.

QUART. Enviar còpia d'aquesta moció a les oficines centrals de les entitats financeres amb 
sucursals a la nostra ciutat, Parlament de Catalunya, formacions polítiques, sindicats, 
associacions veïnals i plataformes contra els desnonaments i per la defensa del dret a 
l'habitatge digne."

_____________________

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

Vots a favor: 18 (2 RECUPEREM, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 4 PCPB, 6 PSC)   
Vots en contra:
Abstencions: 2 PP
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_____________________

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

Sra. Ramos: Hola de nou, passo a llegir el contingut de la moció.

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

Sr. Rivera: Recuperem Barberà donarà suport a la moció i em permetreu un parell de 
comentaris. El primer és que aquest procediment de titulització recorda molt a les famoses 
"subprime" que van generar tota la crisi de la bombolla hipotecària als Estats Units i a Gran 
Bretanya i a Europa. Per tant, poca broma amb el que suposa.
I en segon lloc, encara que possiblement el portaveu que parlarà després de mi ens dirà que 
no cal perquè ja no hi ha desnonaments, perquè les lleis del Partit Popular han aconseguit que 
no hi hagin desnonaments, nosaltres sí que creiem que és molt important que aquesta nova 
eina es pugui fer servir i que tingui el suport de les institucions de tots tipus, començant pel 
món local.
Gràcies.

Sr. Fernández: Bien, desde el grupo municipal del Partido Popular en primer lugar lo que 
quiero dejar un poco claro es que el fenómeno de las titulaciones es un fenómeno que puede 
ser y ha sido pues positivo para las instituciones financieras, para los bancos y, a fin de 
cuentas, también para el interés general. Especialmente porque este fenómeno lo que consiste 
es que, por ejemplo, en una situación en la que un banco tiene pues tiene todos sus activos 
inmovilizados, porque son préstamos que ya se han concedido y se encuentran en una 
situación de iliquidez como ha pasado en años anteriores en los que las entidades financieras 
no tenían liquidez para realizar su negocio, y para dar liquidez a las empresas y a los 
particulares, se permite o permiten precisamente, obtener la liquidez vendiendo pues, estas 
hipotecas a inversores, como dice la propia moción, a inversores institucionales o que se 
dedican a esto, por lo tanto, no son particulares sino que son instituciones financieras las que 
compran este riesgo, por lo tanto los bancos acaban teniendo menos riesgo y se reparte y eso 
favorece que de alguna manera los depositarios de los bancos pues también nos favorezcamos 
de esto. 
En cualquier caso lo que habla la moción es que el hecho de que un banco pues titularice un 
prestamos hipotecario, pues evidentemente, si deja de ser el acreedor pues ya no puede 
ejercitar los derechos del acreedor, puesto que ya no lo es, y pues una ejecución instada por 
un banco que ya no es el acreedor, pues no sería valido. Lo cual es lógico y que así los 
juzgados lo hayan entendido así.
El Banco de España además también lo ha comunicado, por lo tanto, creo que es una 
situación clara y transparente y eso sí tenemos que aclarar para no dar un brochazo sobre lo 
que se está diciendo, es que tiene que haberse trasferido la titularidad del 100%, es decir, es 
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habitual que los bancos titularicen estos prestamos hipotecarios pero se reservan pequeñas 
partes, precisamente para evitar estas situaciones que se han producido en estas sentencias a 
las que se menciona en la moción.
Nosotros como grupo municipal del Partido Popular pues no podemos estar ni a favor, ni en 
desacuerdo, es decir se tiene que aplicar la normativa y estamos totalmente a favor de que se 
conozca y que las asociaciones pues de consumidores y las personas afectadas conozcan esta 
situación y que en esos procedimientos en los que se puedan ver afectados pues pidan 
precisamente que se aclare quién es el acreedor ¿no? Y si se puede beneficiar pues de esto, 
pues bienvenido sea para ellos. Esto no significa que nosotros tengamos que dar lecciones a 
los juzgados porque tampoco veo que sea algo que vaya ni a quitar ni a mejorar dijéramos el 
conocimiento que tienen ya los juzgados sobre esta materia. 
Nosotros estamos de acuerdo igualmente que se comunique pues que se comunique, estamos 
de acuerdo en que esta moción lógicamente se envie a las entidades financieras, por supuesto, 
y sobretodo lo que queremos es desde las competencias del Ayuntamiento, igual que se 
pueden hacer desde instancias de la Generalitat es que como tenemos competencias en 
materia de consumo pues que el Ayuntamiento pues también ofrezca este tipo de 
asesoramiento y dé este tipo de información. Lo que no vemos de mucha utilidad porque creo 
que no es factible es el punto primero y segundo que hablan de que la comisión nacional del 
mercado de valores se convierta más o menos en una especie de registro público en el que los 
particulares tengan que acceder para ver si su hipoteca se ha titularizado o no. Esto realmente 
yo creo que esto es impracticable, lo lógico es que la persona que esté en un procedimiento 
judicial pues su defensa pida efectivamente esto y no es necesario hacer ninguna publicación 
salvo para estas personas que están ya afectadas pues que puedan tener conocimiento.
Nuestra posición como digo, entendemos que no sería positivo nuestro voto para el primer y 
segundo punto, sí para el tercero y cuarto, pero como se vota de forma conjunta pues nuestra 
posición será a fin de cuentas la abstención.
Gracias.

Sr. Pubill:  Nosaltres també, evidentment, votarem a favor. Dir que aquest és un problema 
doncs que per Esquerra ja fa temps doncs que també ens preocupa molt. 
Una prova doncs és que al mes d‘octubre del 2016 Esquerra ja va fer..., va presentar una 
proposició no de llei relativa a implementar la transparència i l’acccesibilitat de la informació 
referent a les titulacions hipotecaries. 
I simplement fer un parell de comentaris, jo crec que venen molt a dir, diguéssim primer 
d’aquesta moció i també de la que bé després, que no hem de perdre de vista doncs que estem 
parlant de l’estafa, la gran estafa que es vol tapar, una estafa en la qual els bancs i les entitats 
financeres ens hi han posat en la qual hi ha hagut diguéssim un sistema que ho ha permès i 
que ho ajudat a que això es faci així. Fins i tot, rescatant als bancs amb els diners públics. 
Recordar, que els bancs desnonen a gent que, fins i tot, perquè no paguen la hipoteca quan 
amb aquests diners dels propis impostos que paguem com a ciutadans també a la gent que es 
desnona doncs han ajudat a rescatar aquests bancs i, per tant, jo crec que per descomptat que 
el posicionament d’Esquerra, ja ho hem dit, és favorable en aquesta moció però que no 
perdem de vista que no només estem parlant d’uns temes puntuals, sinó que al darrera de tot 
això hi ha, doncs, aquesta mala praxis que ve fent doncs la banca del nostre país.
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Sr. Ferreté: Des de la Plataforma Ciutadana per Barberà també donarem suport a la moció. 
Estem d’acord novament i agraïm la presentació de la moció donat la importància del tema 
que es tracta. I novament afecta a ciutadans i ciutadanes. Per tant, fer la força necessària des 
dels ajuntaments i instar als organismes a qui compet que posin fil a l’agulla i signin 
urgentment aquest tema.
Res més, gràcies.

Sr. Báez: En principi per anunciar també el nostre vot favorable a la moció. Entenem que qui 
promou un procediment en aquest cas hipotecari ha de ser el prestatari legítim, és a dir, la 
persona o l’entitat sobre la que té el deute i això no és el que passa, d’aquí aquesta falta com 
s’anunciava de legitimació activa.
És un tema que fins ara no havien reconegut els jutjats, però que a partir de 2015 doncs el de 
Córdoba, el de Puente Genil, el de Fuenlabrada ja estan tenint en compte. El que passa que jo 
crec que és necessària una eina que no ens la dóna ben bé el tema del mercat de valors, com 
es diu aquí, sinó que ens l’hauria de donar el Ministeri de Justícia. I, és a dir, de la mateixa 
manera que quan es formalitza el préstec entre l’entitat bancaria i el client o clienta s’ha 
d’inscriure en el registre, doncs el Ministeri de Justícia a través dels col·legis de registradors i 
de notaris havia també de fer un intent o una llei que realment aquesta transmissió o aquesta 
titulització fos inscrita també al registre de la propietat. De tal manera que aleshores no hi 
hauria dubte qui és el titular o no del préstec a l’hora de la reclamació, que és on jo crec que 
és on tenen el dubte tant els propis executats, que no saben al final si el titular és el banc que 
li va donar el préstec o un altre, els advocats o representants d’aquestes persones i fins i tot a 
vegades el propi jutjat i la banca, per tant, doncs això ho aprofita. Això estaria claríssim i ho 
tindríem arreglat si es poguessin inscriure les titulitzacions al registre de la propietat de la 
mateixa manera que s’inscriu la hipoteca i la compra-venda i així no hi hauria cap problema, 
no obstant, òbviament entenem que com a primer pas està molt bé, que les sentències de 
referència que heu nomenat des del 2015 doncs ja deixen aquest marge que això segurament 
podria acabar així, però que si fos possible jo ara ja entenc que la moció està tal i com està, 
però que si poguéssim també posar al Ministeri de Justícia, amb el tema de la comunicació o 
de la rogativa de fer això doncs podia haver tingut un major efecte.
Gràcies.

Sra. Ramos: Simplement agrair els vots favorables.
Dos apreciaciones a la intervención del señor Fernández. 
Aclarar que la venta de este riesgo, es la venta de deudas contraídas de gente que compra una 
primera vivienda y que ahora están siendo ejecutadas por bancos que no son propietarios de 
esta deuda.
Tampoco tiene sentido, que en el caso de que no se haya vendido la deuda total sino que sea 
parcial tampoco tiene sentido que se reclame la deuda total porque tampoco se es propietario 
de la deuda total.
En quant a la intervenció del senyor Báez, evidentment, prenem nota de l’apreciació, però el 
col·legi de notaris i de registradors no és el poder legislatiu i no fan lleis, això sí que és en el 
Congrés i en el Senat.
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Agrair la coherència de vot del..., mitja coherència de vot del Partit Popular, ja que com en el 
segon punt que es la següent moció que tractarem després si es vota la urgència ja veurem, 
acaben de signar un decret en el que novament tornen a afavorir a la banca en perjudici de la 
majoria social que està afectada per les hipoteques.
I després agrair el sentit de vot i després amb aquesta moció el que pretenem nosaltres és 
posicionar a l’Ajuntament com a administració al costat de la majoria social i de totes les 
persones afectades per la crisi i mostrar el rebuig de continuar rescatant a la banca. Gràcies.

Sr. Báez: Només per una aclariment. He nomenat els col·legis de notaris i de registradors 
perquè tots dos depenen del Ministeri de Justícia. Ja sabem que no poden promulgar lleis, ni 
fer res, però és el Ministeri de qui pengen qui els ha de dir doncs això, vull dir, si el notari sap 
que s’ha de registrar i els registradors també doncs de la mateixa que es fa una cosa, que hi 
hagi l’obligatorietat de fer l’altra, però com a obligatorietat perquè de fet registrar una 
compra-venda no és obligatori, això ho fan les parts, però no seria obligatori, si no està 
registrada no passa res. El que demanem és que sigui obligatori registrar la titulització, si 
posem de per mig els col·legis és per la seva dependència que tenen del Ministeri de Justícia, 
única i exclusivament.

Sra. Ramos: Molt breu. Podríem tenir un debat pel tema de notaris i registradors molta 
estona perquè..., però en fi. Evidentment, una compravenda podem tenir aquest debat de si és 
obligatori o no registrar-la per al tema de la validesa de la compravenda. Evidentment, que el 
col·legi de notaris i de registradors, també saben el que es pot registrar i no i fins i tot perquè 
són els primers, sobretot els registradors, que coneixen la llei hipotecària, saben que tenim 
una llei hipotecària que no compleix amb la normativa europea i que, fins i tot, quan 
s’inscriuen els préstecs deixen gran part d’aquest préstec sense inscriure perquè la gran 
majoria de clàusules són abusives i no es poden inscriure.

_____________________

5.2 EXP.: 2017N060U0240004. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
JUNTSXB DE SUPORT A LES PERSONES AFECTADES PER LES 
CLÀUSULES SÒL.

Expedient: 2017N060U0240004. 

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

"Un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat financer dins dels contractes hipotecaris són 
les anomenades "clàusules sòl". Una clàusula que ha sigut denunciada repetidament per 
activistes, moviments socials i associacions de consumidores. Aquesta clàusula implica un 
índex mínim per al pagament d'interessos relacionats amb el crèdit hipotecari, tenint un 
interès variable, de forma que si l'índex de referència baixa per sota un determinat nivell, la 
persona afectada per la clàusula no pot gaudir d'aquesta reducció dels interessos. Tot i que 
malauradament aplicar aquesta clàusula és legal, no ho és incloure-la en un crèdit hipotecari 



28

sense informar degudament a les persones que el sol·liciten. Així ho va declarar el jutjat 
mercantil nº 11 de Madrid el dia 7 d'abril de 2016, que després d'un llarg procés judicial va 
fallar a favor d'ADICAE en la macrodemanda col·lectiva imposada per tal d'eliminar aquesta 
clàusula abusiva per manca de transparència. Concretament la sentencia obligava a 101 
entitats (42 després de la reestructuració bancària) a l'eliminació de la clàusula sòl i al 
reemborsament del seu import des de 9 de maig de 2013, però no des de l'inici de la hipoteca. 
Així mateix, la Comissió Europea, també va posar de manifest les irregularitats relacionades 
amb aquesta clàusula i va amenaçar amb imposar multes al govern de l'Estat espanyol si no fa 
efectiu el compliment de la sentència. Davant d'aquesta situació ADICAE presenta un recurs 
per a millorar la sentencia i aconseguir el reemborsament total dels imports de la clàusula sòl. 
Aquest recurs provoca una divisió d'opinions jurídiques i dels diferents actors implicats que 
insten a resoldre la situació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A favor de la 
devolució parcial es troben els bancs, l'advocat general de la Unió Europea i el Govern 
espanyol i a favor de la devolució total, la Comissió Europea, les persones afectades i 
ADICAE.

Com a conseqüència d'aquesta sentencia moltes entitats financeres han iniciat una campanya 
per convèncer als seus clients de signar nous acords basats en l'eliminació de la clàusula sol a 
canvi de modificacions en els tipus d'interès o de noves clàusules contraries als interessos de 
les persones afectades. Això sense cap tipus d'intenció en defensa de les persones afectades 
per part de les autoritats institucionals o les agencies públiques de consum.

Finalment el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unió Europea va fallar a 
favor de les persones afectades declarant la devolució integra de les clàusules sòl des de l'inici 
del contracte hipotecari.

Concretament el TJUE deixa clar que, conforme al Dret de la UE (articles 3, apartat 1 i 6, 
apartat 1, de la Directiva 93/13):

La persona consumidora decideix si desitja quedar vinculada per les condicions �

redactades prèviament pels i les professionals basant-se principalment en aquella 
informació (sentencia de 21 de marc de 2013, RWE Vertrieb 93/13)

No vincularan a la persona consumidora, en les condicions estipulades pels seus Drets �

nacionals, les clàusules abusives que figurin en un contracte celebrat entre aquest i 
un/a professional.

Aquestes normes tenen naturalesa d'ordre públic (sentencia 30 de maig de 2013, �

Asbeek Brusse y de Man Garabiato, C-488/11)

Aquestes disposicions pretenen un equilibri real que pugui restablir la igualtat entre �

les parts.

Aquesta directiva imposa als Estats membres la obligació de disposar de mitjans �
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adequats i eficaços "perquè cessi l'ús de clàusules abusives als contractes celebrats 
entre professionals i persones consumidores"

El jutge/essa nacional ha d'apreciar d'ofici el caràcter abusiu d'una clàusula contractual �

inclosa a l’àmbit d'aplicació de la Directiva 93/13. A més té la obligació de deduir 
totes aquelles conseqüències d'aquesta apreciació, sense esperar a que la persona 
consumidora, informada dels seus drets, presenti una declaració per la que sol·liciti 
que s'anul·li l'anomenada clàusula.

Donada la resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sol, estimada en 4000 
milions d'euros segons el Banco de España, el govern espanyol ha anunciat la creació d'un 
nou codi de bones practiques d'adhesió voluntària per part de les entitats financeres, per 
facilitar la resolució de les reclamacions de les persones afectades mitjançant un procés 
extrajudicial.

Aquesta proposta de mínims respon una vegada més als interessos de les entitats financeres 
per sobre dels drets de les persones afectades, tal com ha quedat demostrat durant tot el llarg 
procés de denúncia de les clàusules sòl en el qual el govern de l'estat espanyol ha jugat un 
paper absolutament testimonial, tot i les reclamacions dels diferents ens europeus que 
reclamaven al govern mesures sancionadores i d'aplicació immediata de les diverses 
resolucions judicials que assenyalaven el caire abusiu de la clàusula. No es fins a les últimes 
conseqüències que el govern decideix actuar.

Per tant, per tot l'exposat anteriorment, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès l'adopció dels següents acords:

PRIMER
Sol·licitar al Banco de España l'aplicació immediata de les seves competències en matèria de 
supervisió de les activitats de les entitats financeres per assegurar la correcta gestió de la 
devolució dels imports generats per les clàusules sòl, així com la supervisió activa i 
permanent per evitar que es repeteixin vulneracions de drets a futur.

SEGON
Instar l'Agencia Catalana de Consum i la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, a proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i jurídics necessaris 
per a defensar els drets de les persones afectades per la clàusula sòl. Això inclou, si fos 
necessari, la creació d'equips i oficines d'atenció especifiques.

TERCER
lnstar el Govern de l'Estat, des del respecte a l’autonomia dels diferents organismes, a 
recomanar al Banc d’Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la Competència l'inici 
d'actuacions inspectores i, si s’escau de sanció, necessàries sobre l'actuació de les entitats 
financeres en el cas de clàusules abusives.
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QUART
Instar el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya si la normativa legal ho 
permet que es presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels 
interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l'establert a la sentència del 
TJUE.

CINQUÈ
Instar el Govern de l'Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la transparència dels 
productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones contractants 
d'aquests productes, acompanyat també d'un règim sancionador quan aquestes incorrin en 
pràctiques abusives o poc transparents.

SISÈ
Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol a obrir sendes respectives 
comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini l'impacte de l'aplicació 
de clàusules il· lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres clàusules relacionades amb 
l'activitat de les entitats financeres.

SETÈ
Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat espanyol, a les 
associacions de defensa dels i les consumidores, a entitats i moviments socials de defensa del 
dret a l'habitatge i a les entitats financeres afectades per l'aplicació de les clàusules sòl."

_____________________

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

Vots a favor: 18 (2 RECUPEREM, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 4 PCPB, 6 PSC)   
Vots en contra:
Abstencions: 2 PP

_____________________

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

Sr. Clarà: Bona tarda una altra cop. Un petit resum general, la moció parla de  donar suport a 
les afectades de les clàusules sòl, que segurament és un tema d’actualitat que tothom coneix i 
que ha sigut un procés jurídic de 6 anys. Ara passaré a llegir l’exposició de motius que crec 
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que reflexa d’una forma bastant explicita quin és el problema, ja us demano disculpes per 
avançat perquè sí que hi ha un tros de la sentència que és una mica tècnic, però que crec que 
val la pena doncs que és conegui.

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

I un petit apunt que m’he oblidat de comentar al començament i és que els companys de 
Recuperem han aportat tres acords en aquest contingut de la moció que entenc que ara el José 
Luís els explicarà, només agrair-lis l’aportació.

Sr. Rivera: Nosaltres només agrair això, que s’hagin incorporat les propostes, ens sentim 
representats per l’explicació que ha fet el David. I sí que voldríem incidir en una cosa que ha 
passat des de quan es va presentar la moció i el dia d’avui, és que el dia 20 de gener es va fer 
un reial decret que diu que és per protegir els drets dels consumidors, però que en realitat 
l’acord del Partit Popular, PSOE i Ciutadans més PNV i Coalició Canària, el que fa és deixar 
la protecció dels consumidors molt malmesa.
Només destacar tres coses que l’eurodiputat Ernest Urdasun ha instat a la comissió europea a 
que vetlli perquè si aquest real decret està complint la normativa europea, la normativa 
comunitària. I només dir tres coses que em semblen que són poc adients i que no compartim i 
que pensem que s’haurien de tirar enrere. En primer lloc, és que aquest real decret no preveu 
mecanismes de sanció per les entitats que incompleixin o que obstaculitzin la devolució del 
que la sentència europea diu que s’ha de retornar. Per tant, si els bancs no fan el que han de 
fer no hi ha mecanismes previstos de sanció.
En segon lloc, no garanteix la devolució que és el que diu la sentència de totes les quantitats 
que s’han cobrat indegudament, això és greu.
I, en tercer lloc, no compartim, entenem que des de la seva perspectiva no ho facin però 
nosaltres pensem que s’hauria de fer i és incloure, aprofitar, que en aquesta defensa dels 
consumidors altres clàusules abusives com és el fet que els consumidors hagin d’assumir les 
despeses de formalització d’hipoteques, que també hi ha sentències que declaren que són 
abusives, no s’hagin inclòs o d’altres com per exemple l’índex IRPH, que també és un 
mecanisme d’espoli dels consumidors afectats per les hipoteques.
Entenem que per ser un real decret realment protector dels consumidors hauria d’incloure 
aquestes coses, com a mínim.
Gràcies.

Sr. Fernández: Desde el Partido Popular en primer lugar quiero mostrar pues la urgencia con 
la que  se ha dictado y se ha negociado esta medida de protección de los consumidores, 
efectivamente, es medida de protección de los consumidores, en un plazo récord de un mes 
apenas desde que se dictó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. 
Yo creo que el hecho de que se pongan de acuerdo fuerzas con pareceres muy diferentes 
como es Ciudadanos, PP y Partido Socialista para permitir una devolución inmediata de las 
cantidades de estos tipos de intereses que se han cobrado de más es positivo y a lo que 
tenemos que ir es a lo que interesa y es que las personas que han sido, que están afectadas por 
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este tipo de cláusulas reciban las indemnizaciones correspondientes en el menor tiempo 
posible que es lo que busca este Real Decreto-Ley. Tres meses. Yo creo que estos partidos 
que nos presentan la moción, que lo único que buscan es la corrosión del sistema y que actúan 
siempre como disolventes del orden y de la estabilidad pues podían haber esperado al menos 
estos 3 meses para ver si funciona, saber si estos millones de euros llegan o no llegan porque 
entonces quizás habría razones para criticarlo ¿no?
Yo creo que hay que esperar efectivamente a que las entidades bancarias hagan lo que tienen 
que hacer que es el deber de solucionar lo que hicieron mal, no es el Estado el que tiene que 
poner los medios para hacer algo que corresponde a los bancos. 
Yo creo que es muy positivo, por tanto, que este Real Decreto obligue precisamente a las 
entidades financieras a comunicarlo a los perjudicados, que tengan la obligación de tener a 
personal y a un departamento especial que trabaje para solucionar el problema que ellas 
crearon y no, como dice esta moción, que seamos nosotros el resto de todos los españoles que 
tengamos que proporcionar los medios técnicos y jurídicos para que se haga efectivo, esto no 
es así. Yo creo que el real decreto pone el deber en quien ha perjudicado, que es las entidades 
financieras.
Yo espero que se devuelva el dinero, además es importante ver que las personas que quieran 
pueden ver reducidas sus hipotecas, es decir, el que debe un dinero ahora puede deber un 
poco menos y eso me parece bien.
En fin, yo espero que funcione y que consigamos lo que pretenda el Real Decreto es que haya 
celeridad, que no se judicialice que es lo que esta moción esta hablando, sólo de judicializar 
problemas y que se resuelva. Por lo tanto, nuestro voto no puede ser ni mucho menos 
afirmativo. Y estando aprobado este procedimiento extrajudicial pues nosotros apostamos por 
él y no por lo que dice la moción. Por lo tanto nos vamos a abstener en lo que propone.

Sr. Pubill:  En aquest cas nosaltres també, evidentment, votarem a favor, entre d’altres coses 
també perquè des d’Esquerra ja es va presentar també una proposició no de llei sobre el 
compliment de la sentència del Tribunal Europeu referent a les clàusules sòl al Congrés dels 
Diputats justament en el mes de desembre, o sigui fa poquet.
A l’Estat ja molts particulars ja han iniciat processos judicials contra entitats financeres 
sol·licitant que es declarés que les clàusules sòl incloses als contractes de préstec hipotecari 
celebrats amb els consumidors eren abusives i que en conseqüència no els vinculaven.
Aquestes clàusules preveuen que malgrat que el tipus d’interès se situi per sota del llindar 
fixat en el contracte el consumidor seguirà pagant uns interessos mínims que equivalen a 
aquest llindar sense que resulti aplicable un tipus inferior.
Hi ha una sentència del Tribunal Suprem del 9 de maig del 2013 en la qual ja es van 
considerar abusives les clàusules sòl perquè es considerava que els consumidors no havien 
estat prou ben informats sobre la carrega econòmica i jurídica d’aquestes clàusules. Malgrat 
tot el Tribunal va decidir limitar els efectes en el temps en la declaració de nul·litat de manera 
que només es produïssin efectes de cara al futur a partir de la data en que es va dictar la 
sentència.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea explica que és el Jutge nacional qui pot deixar 
sense aplicació la clàusula abusiva. De tal manera que es consideri nul·la i que no ha existit 
mai i que d’aquesta forma no produeixi efectes vinculants pel consumidor. La declaració 
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judicial de caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la 
situació a la que es trobaria el consumidor de no haver existit aquesta clàusula. Per tant, la 
declaració del caràcter abusiu de les clàusules sòl hauria de permetre la restitució dels 
avantatges obtinguts indegudament pel professional en detriment del consumidor.
El que es desprèn de tot això és que la limitació en el temps resulta ser una protecció dels 
consumidors incomplerta i insuficient que no resulta ni eficient ni eficaç per acabar amb els 
abusos dels bancs.
A Catalunya volem destacar el paper informatiu que ha tingut l’Agència Catalana de Consum 
aconsellant a les persones afectades. 
També cal destacar la modificació del codi de consum de Catalunya que incorpora en els 
casos dels crèdits o préstecs hipotecaris sobre habitatges que l’Agència Catalana de Consum 
ha de vetllar perquè en la documentació contractual no s’incloguin clàusules declarades 
abusives judicialment i que si detecta clàusules o pràctiques abusives o deslleials d’ofici pot 
iniciar un expedient sancionador a l’entitat financera.
No sé què més dir, podem anar des de la recuperació en efectiu dels diners fins a altres 
formules i productes bancaris...
Esquerra el que hem defensat des del primer moment és que hi ha d’haver un rescabalament 
just i universal per a tots els clients afectats per les clàusules sòl i que s’ha de donar 
compliment escrupolós a la sentència del Tribunal de Justícia de l’Unió Europea. 
Val a dir que fem nostres les observacions de l’ADICAE en el sentit que la via extrajudicial 
que es proposa pot ser ineficaç i fins i tot pot provocar que els afectats acabin recuperant 
quantitats per sota de les que la via judicial els podria reconèixer en cas d’acudir als tribunals.
I no vull acabar, un cop més, malgrat que se'm titlli de sempre fer l'última paraula o dir 
sempre alguna cosa en contra del Partit Popular, avui no serà una cosa diferent. Simplement 
dir-lis que nosaltres els corrosius, no ens dediquem a la política per defensar als bancs, sinó a 
les persones. I per tant, hi votarem a favor.

Sr. Ferreté: Bé des de la Plataforma Ciutadana per Barberà el nostre posicionament també 
serà a favor. Només apuntar la possible aplicació d’un codi de bones pràctiques per vetllar 
que el procés es  fa adequadament. L’impacte econòmic referit a aquest tema és..., deu n’hi 
do, parlem del voltant dels quatre miliars, que ve a representar un 0,4% del PIB nacional. 
La Comissió Europea ja va posar en coneixement d’Espanya que això estava passant i que no 
era correcte, però cap dels governs de l’Estat ha posat fi. Agraïm la moció i la iniciativa per 
tal de trobar solució al tema que a tanta gent ens afecta. Res més, gràcies.

Sr. Báez: Bona nit. També en principi anunciar el nostre sentit de vot que com no pot ser 
d’una altra manera serà favorable. Entenem que hi ha un abans i un després entre el dia 19 i el 
20 de gener. Algun pas s’ha donat endavant, però tampoc estem satisfets, nosaltres com a 
Partit Socialista d’aquest acord perquè el primer és que també entenem que no hi ha més 
condemna que la condemna en costas si el banc no s’avé a pagar-li al consumidor tot allò que 
reclama. Per tant, sobre aquest punt, òbviament no hi podem estar d’acord perquè no hi ha 
cap pena ni cap condemna que al final no sigui pagar als advocats, al seu i al de la part 
contrària. Per tant, això no ens agrada, però com a mínim està clar que a partir d’ara aquestes, 
les entitats de crèdits, queden obligades direm entre cometes, a facilitar un procediment als 
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seus clients per retornar aquests diners cobrats per les clàusules sòl. 
Que aquestes entitats financeres a més han de dirigir-se, o sigui són elles les que han de 
dirigir-se als afectats per les clàusules sòl per explicar-lis com poden reclamar els seus diners. 

Que els afectats poden cobrar la totalitat dels diners sense quites i amb un procediment que 
sigui gratuït, que sigui ràpid i que l’entitat financera també estigui obligada a pagar una 
quantitat en efectiu al consumidor i només si el consumidor accepta altra tipus de 
compensació, sigui perquè el consumidor ho vol o no. 
Per tant, tot i que, com deia, estem d’acord amb la moció, la compartim plenament. Aquest 
acord ha vingut a canviar una mica l’escenari, no és el millor acord, segur que no, però 
òbviament és un acord que millora ja les primeres o tot allò que es deia en aquelles primeres 
sentències i que està clar que el govern de l’Estat no ha fet res i sí que podia haver obligat als 
bancs a establir aquests procediments de devolució que ara s’han acordat. 
Per tant, celebrar també com a mínim aquest acord respecte de les clàusules sòl, i esperem 
que al final no hi hagi cap condemna en costas, vull dir, que realment, encara que tots sabem 
que segurament no serà així, però el que seria desitjable és que no es produís cap condemna 
en costas perquè els bancs ofereixin tota la quantitat als seus clients. Malauradament segur 
que no serà així, però òbviament compartim tota la moció i li donem suport. Gràcies.

Sr. Clarà: Per tancar, agrair el suport de tots els grups tret el PP. 
Compartir una mica de diagnosi que es fa que al final que esperem que aquest «decreto ley» 
que es publica pues al final és una porta de sortida o és donar una sortida a la banca, quan el 
que esperàvem era una reacció contundent perquè jo, recordarem l’impacte econòmic, quatre 
mil milions d’euros que han estat estafats. 
Davant d’aquesta situació, davant de la Comissió Europea que durant mesos deia al govern de 
l’Estat Espanyol actueu, doncs ara quan finalment, en última instància, decideix actuar ho fa 
per donar suport a les entitats financeres un cop més. 
Agraeixo la crítica també des del Partit Socialista ja que els seus germans grans també hi han 
participat en aquest acord i com a mínim s’agraeix que aquí doncs es critiqui aquella decisió 
perquè molts i moltes no l’entenem.
Suposo que tot va una mica relacionat perquè la primera sentència del Tribunal Supremo ja 
deia que aplicar la retroactividad i llegeixo textualment: «...causaria grave transtorno al orden 
público económico». 
Això és un tema que ja que un Tribunal Supremo digui això davant d’una clara estafa, a mi 
em fa una mica de por. I també em fa una mica de por que les propostes i esmenes que es 
feien en aquest «decreto ley» siguin més gruixudes, siguin un document més gruixut que el 
propi «decreto ley», que és de 8 pàgines i les tres primeres són d’exposició de motius i en 
canvi les associacions de consumidores enviaven un document que és d’11 pàgines. Això jo 
crec que ja és un tret força significatiu. 
També aprofitar per denunciar a totes aquelles entitats financeres que en aquest in-pass han 
aprofitat per intentar enganyar a clients oferint-lis ofertes, sabent que això segurament 
acabaria com ha acabat, tota la banca, pràcticament, i hem anat recopilant doncs tots els 
exemples de formularis que oferien als seus clients per intentar que renunciessin a la 
devolució total. Vull dir, quan això ja va esclatar, van dir, bueno millor signeu us ho tornarem 
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des del 2013 i aquí no ha passat res. I sort que al final això ha arribat a on havia d’arribar i 
se’ls hi ha donat la raó, però segurament pel camí moltes persones han acabat enganyades. 
Per tant, aprofitem aquest espai polític, com és el Ple, també per denunciar això doncs una 
vegada més.
Dit això, doncs moltes gràcies a totes i com ja és evident votarem a favor també.

_____________________

6. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

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

Sr. Rivera: Teníem una pregunta per la senyora Pérez, però com que no ha pogut assistir al 
Ple, li farem arribar per altres vies, vale.
I sí que tenim un prec per la presidenta, semblaria un suggeriment, més que un prec. Que 
aquelles reunions que s’han fet en altres moments de la Junta de Portaveus per temes de 
seguretat, si considera que es pugui tornar a fer perquè sí que ens han arribat diverses 
demandes de la gent i sí que ens agradaria poder tenir dades i compartir-les en el si de la 
Junta de Portaveus. Gràcies. 

Sra. Maya: Hola, bona nit. Era una petició d’informació per al David Clarà i era que ens 
agradaria conèixer el nombre de persones que en aquests moments hi ha amb algun grau de 
dependència amb els diferents nivells a Barberà. I les persones també que estan pendents, que 
ho han sol·licitat i estan pendents de valoració de resolució. Quan pugueu. Gràcies.

Sr. Garcés: La meva pregunta és referent a si hi ha hagut algun canvi en la gestió de l’estació 
de Barberà, de Renfe. Jo com a usuari, com molts altres, hem vist que s’ha tancat la part de la 
cantina i el servei d’emissió de bitllets em sembla que també s’ha canviat. Si es coneix el que 
ha passat? Si repercutirà amb els usuaris de la nostra ciutat aquests canvis?
Gràcies.

Sra. del Frago: Bona nit. Jo és un prec a l’alcaldessa, en nom del PSC i m’imagino que la 
resta de grups també ho compartiran i és que ens puguem adherir amb tota possibilitat a la 
campanya "Casa nostra és casa vostra". El proper 18 de febrer hi ha una concentració, una 
mobilització molt important per ONG’s, per moviments socials, per la Federació de 
Municipis de Catalunya, Associació..., etc, etc..., per moltíssima ciutadania. Entenem que 
estaria molt bé que des de l’Ajuntament, en nom de tots els grups municipals, s’informes a la 
ciutadania i s’animés a la participació. Gràcies.

Sr. Báez: Jo és..., més que un prec..., però ve d’una pregunta o de dues preguntes i les dues 
són dirigides a l’alcaldessa. 
Una respecte..., que ja vam formular al Ple, té a veure amb l’aeroport i amb la reunió de la 
comissió de seguretat que va convocar la Generalitat de Catalunya i que suposo que en deu 
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tenir coneixement i tota la informació per passar-nos.
I l’altra també és de salut, respecte de la reunió amb el conseller Comín del tema Hospital 
Ernest Lluch/Hospital General de Catalunya i la possibilitat que haguessin ciutadans del 
Vallès Occidental que fossin remesos cap a l’Hospital General de Catalunya i si després 
d’aquesta reunió i que alguna cosa hem sentit parlar a la premsa, doncs hem tret alguna cosa 
per Barberà, vull dir, després de la negativa de saber que no es farà l’hospital, però que 
queden les alternatives que queden si hem fet algun tipus de negociació o de benefici per la 
ciutat.

Sr. Clarà: Dir que sí que sense cap problema compartirem tota la informació..., bueno com ja 
sabeu doncs per respecte a la Llei de Protecció de Dades sense noms, però sí que pugueu 
conèixer quin volum de dades estem gestionant directament de Serveis Socials.
I aprofito també el prec doncs per fer una mica d’autocrítica, perquè sí que vam dir que 
aniríem convocant la comissió informativa número 3 regularment, mes a mes, i aquests dos 
últims mesos no ho hem fet. De cara a febrer sí que ho farem perquè a més ja hem acumulat 
força informació i procurarem que sigui doncs això amb una periodicitat mensual que crec 
que va ser la Yolanda, que ho comentava, vam dir que sí i això no ho hem complert i també 
ens agrada fer autocrítica quan no complim.

Sra. Fuster: Doncs, recollim el suggeriment del tema de la Junta de Portaveus en temes de 
seguretat, òbviament, que així es farà, gràcies pel suggeriment senyor Rivera.
Senyora Del Frago, el tema de la campanya "Casa nostra és casa vostra", ja l’hem posat al 
damunt de la taula de l’equip de govern, no sé si des de cultura van fer alguna apreciació al 
respecte però que ho tenim en compte i que segurament doncs així serà com vostè explicava.
I respecte a les qüestions que preguntava el senyor Báez referents al tema de l’aeroport, el dia 
17 de gener es va tornar a reiniciar un grup de treball a petició..., això neix d’unes converses 
mantingudes al Consell Comarcal coincidint amb l’alcaldessa de Sant Quirze, on instem 
també a tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis implicats a què aquella comissió de 
seguiment de l’aeroport que s’havia deixat de fer l’any 2009, doncs decidim demanar hora al 
conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Rull, i demanem que entre d’altres coses, no 
sé si ho vaig explicar en el Ple anterior sobre el tema del mapa de contaminació acústica, 
sobre el tema de donar les llicències urbanístiques en aquests municipis que estem implicats i 
una de les qüestions era també la petició de tornar a reiniciar aquesta comissió de seguiment o 
grup de treball, diguem-li com vulgueu, però el cas és que els diferents agents implicats doncs 
poguessin trobar-nos de forma periòdica per poder posar al damunt de la taula quines són les 
problemàtiques o les preocupacions que de l’aeroport se’n deriven, sobretot ja que som 
municipis afectats que hi puguem dir la nostra. 
Hi havia representacions a diferents nivells, val a dir que també va venir la representació de 
l’associació de veïns del nostre municipi i ens hem emplaçat a aquest grup de treball, el 17 de 
gener va ser la reunió inicial i ens hem emplaçat a una nova reunió al mes de març. En la que, 
a més a més, doncs no hi haurà uns punts de l’ordre del dia tancat, sinó que se’ns dóna 
l’opció que puguem passar els punts de l’ordre del dia que considerem necessaris debatre en 
aquell espai. 
De totes maneres això tindrà un seguiment o esperem que això tingui un seguiment i si no ho 
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tornarem a reclamar perquè inicialment no anirà a la Generalitat la reclamació sinó dels 
municipis i us anirem informant en aquest sentit.
Temes referents a salut, doncs el conseller Comín també arrel de les declaracions fetes en 
premsa amb el tema de l’Hospital General de Catalunya, que estaven a l’abast de tothom, els 
alcaldes i alcaldesses de l’àrea d’influència i de la comarca ens vam reunir amb el conseller i 
no sabem massa més, els alcaldes i alcaldesses, que el que es va publicar en aquell moment. 
El conseller Comín ens va dir que formava part l'estratègia del procediment d’iniciar la 
possible compra de l’Hospital General de Catalunya, tampoc ens va avançar massa més en 
aquella reunió i, òbviament, com a alcaldes i alcaldesses, sí que doncs vam posar coses sobre 
la taula, que em sembla que són, que haurien de ser evidents, com la defensa de la salut 
pública i òbviament que es va posar al damunt de la taula què passava amb aquells projectes o 
avantprojectes que es van fer en el seu moment que aquests municipis que intervenien quan 
parlem de l’Hospital Ernest Lluch, en el nostre cas, aquest ajuntament en el seu moment ja va 
donar una quantia per poder començar i aquesta part sí que la va posar una mica més 
complicada i apostava més per la possible compra del General de Catalunya que és un edifici, 
per dir-ho així, que ja està construït i era més difícil la creació de noves ubicacions. 
De totes maneres, i entre ells l’Ajuntament de Barberà del Vallès, sí que va posar sobre la 
taula sobretot doncs temes de transport, per exemple. Els nostres ciutadans i ciutadanes no és 
el mateix que s’hagin de desplaçar al Taulí, que és el nostre hospital de referència o que 
haguessin d’anar suposadament a l’Hospital General de Catalunya, la combinació per anar en 
transport públic és molt complicada i, per tant, això ja se li va avançar que ho tingués en 
compte. De moment no tenim més notícies en aquest sentit. 
El que sí que també voldria avançar-vos en relació a salut perquè també en tingueu 
coneixement, acorde òbviament amb l’equip de govern, hem demanat entre ahir i avui s’ha 
demanat a petició d’aquest Ajuntament, el trobar-nos, existeix una taula d’alcaldes i 
alcaldesses relacionats amb el tema de la salut que ens reunim periòdicament, però a petició 
d’aquest Ajuntament s’ha demanat que ens tornem a posar o que ens convoquin, 
expressament, perquè ens assembla que el tema referit a les urgències, ja sabem que hi ha una 
passa de grip complicada enguany, però tot i així el que estan vivint o patint els ciutadans i 
ciutadanes, i també els treballadors i treballadores del nostre hospital de referència, a 
l’Hospital Parc Taulí està fregant ja una mica la situació complicada. Per tant, doncs feta 
aquesta petició i de seguida que sapiguem alguna cosa, us ho farem saber també.

Sr. Pérez: Bàsicament, era per ampliar una mica la informació sobre la campanya "Casa 
nostra és casa vostra", que va arribar a la taula de l’equip de govern, vam valorar sobretot més 
concretament des de Cooperació i Població nouvinguda, i no hem trobat cap inconvenient i 
creiem adient adherir-nos, o sigui, que cap problema.

Sra. Fuster: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies com sempre al públic present, a les persones 
que ens escolten per la ràdio, al secretari, interventora i companys dels diferents partits 
polítics moltes gràcies i bona nit.

_____________________
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I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  21:05 
hores, de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que 
es celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a 
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

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

L’alcaldessa presidenta, El secretari general acctal.,

Sílvia Fuster Alay José Antonio Martínez Martínez


