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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 6 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 28/06/2017.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:04 hores del dia  28/06/2017,  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)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; 2a TINENTA D'ALCALDIA (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR (PCPB)
FRANCISCO BLANCO ROMERO ; REGIDOR (PCPB)
JOSÉ MANUEL FERRETÉ FERRER ; REGIDOR (PCPB)
FABIÀ DÍAZ CORTÉS ; REGIDOR (JUNTSXB)
DAVID CLARÀ GARCÍA ; REGIDOR (JUNTSXB)
SANDRA RAMOS MONTESINOS ; 1a TINENTA D'ALCALDIA (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) (S'incorpora a la sessió en el punt de l'ordre del 

dia 6.02)
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:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS GENERALS

2.- APROVACIÓ ACORD
2.01.- EXP.: RHCT17010. APROVACIÓ ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS 

DE TREBALL DELS EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLIQUES.

DRETS CIVILS I CIUTADANIA

3.- APROVACIÓ BASES
3.01.- EXP.: SSPP-U0436-N524170013. APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGULEN 

LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS DE SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ I/O 
REUTILITZACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI DURANT EL 
CURS 2017-2018.

4.- APROVACIÓ
4.01.- EXP.: ADCC-U036-SPGE170031. APROVACIÓ DE MESURES MUNICIPALS A 

FAVOR DE LA DIVERSITAT D'IDENTITAT DE GÈNERE I D'ORIENTACIÓ 
SEXUAL.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

5.- APROVACIÓ DECLARACIÓ
5.01.- EXP.: GT2017/005. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS 

O UTILITAT MUNICIPAL  DE L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA MUNICIPAL 
ACTIVIDADES INTEGRADAS S.A. (AISA) PER APLICACIÓ DE LA 
BONIFICACIÓ  POTESTATIVA DE L'ORDENANÇA FISCAL 1.1. 
REGULADORA DE BENS IMMOBLES.

SECRETARIA GENERAL

6.- DONAR COMPTE DECRET
6.01.- EXP.: 2017N016U0240003. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1567, DE 26 

DE MAIG DE 2017, DE MODIFICACIONS DECRETS SOBRE COMPOSICIÓ JGL 
I NOU NOMENAMENT TINENTS/ES D'ALCALDIA.

ALCALDIA

7.- DONAR COMPTE AL PLE 
7.01.- EXP.: 2017N01700006. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS 

D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
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8.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

9.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2017N018000005. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 31 de maig de 2017, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 APROVACIÓ ACORD

2.1 EXP.: RHCT17010. APROVACIÓ ACORD REGULADOR DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS I EMPLEADES 
PÚBLIQUES.

Atès que la representació del personal municipal, conformada per les organitzacions sindicals 
Comissions Obreres (CCOO), Confederació General del Treball (CGT), Sindicat Professional 
de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-Cat) i Unió General de Treballadors (UGT), i la 
representació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès han consensuat el text de l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès, amb els seus corresponents annexes, que han de regir les condicions de 
treball del personal funcionari i laboral que presti serveis a l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès.

Atès que la pròpia naturalesa del contingut dels annexes de l’Acord regulador de les 
condicions de treball, al referir-se a matèries accessòries dels acords principals i d’aplicació 
més pràctica i concreta, aconsella l’establiment d’un sistema àgil i flexible d’adaptació i ajust 
a les canviants situacions que pogueren produir-se, considerant-se el més oportú, la delegació 
en la Tinenta d'alcaldia delegada de Recursos Humans, de la facultat per a procedir a la 
modificació dels esmentats annexes, sempre prèvia negociació amb la representació del 
personal municipal.

Atès que existeix consignació pressupostària suficient per a atendre les repercusions 
econòmiques del present Acord.

Atès el que disposa el Capítol IV del Títol III del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i, 
ateses les facultats conferides a aquest òrgan municipal pel que estableix l’article 22 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
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S’ACORDA:

Primer.- Aprovar l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats i empleades 
públiques de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, amb els seus corresponents annexes, que 
s’acompanya com a document núm. 1, subscrit per la representació de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès i per la representació de les organitzacions sindicals Comissions Obreres 
(CCOO), Confederació General del Treball (CGT), Sindicat Professional de Policies 
Municipals de Catalunya (SPPM-Cat) i Unió General de Treballadors (UGT), que regularà 
les condicions de treball del personal funcionari i laboral que presti els seus serveis en aquest 
Ajuntament.

Segon.- Facultar a la Tinenta d'alcaldia delegada de Recursos Humans per negociar amb la 
representació del personal municipal, les actualitzacions i introducció de les corresponents 
modificacions en els annexes de l’Acord regulador de condicions de treball aprovat, en el 
sentit que s’acordi per ambdues parts.

Tercer.- Disposar la inscripció, registre i publicació del present Acord, en la forma legalment 
establerta, una vegada hagi estat aprovat pel Ple de la Corporació municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

3 APROVACIÓ BASES

3.1 EXP.: SSPP-U0436-N524170013. APROVACIÓ DE LES BASES QUE 
REGULEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS DE SUPORT AL  
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ I/O 
REUTILITZACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI 
DURANT EL CURS 2017-2018.

Antecedents:

1. El Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 publicat al web municipal recull, en el seu punt 
1.14 de l'apartat 1 de Drets socials, la "Financiació dels llibres de text o altre material amb 
l'estalvi dels sous polítics".

2. El Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2016-2018, 
aprovat pel Ple de data de 27 d'abril de 2016 estableix en el seu punt 4.2.10 "Afavorir els 
sistemes socialitzats de llibres i ús de material didàctic escolar als centres educatius".

3. La manca d'una ordenança reguladora general de subvencions aprovada en el marc de les 
bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Barberà del Vallès fa necessària 
l'aprovació d'aquestes bases de forma específica.

4. Per fer efectiu un programa de subvencions és necessari establir una norma reguladora 
que concreti els processos per a la concessió d’ajuts econòmics als centres educatius per 
afavorir el desenvolupament dels seus projectes de socialització i/o reutilització de 
material didàctic complementari.
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Disposicions legals aplicables:

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, que al seu article 240 estableix que els ens locals poden atorgar  
subvencions de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o 
privades i de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències 
locals.

- Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament  de serveis de las 
Corporacions Locals, que en el seu article 23 estableix que les Corporacions locals podran 
concedir subvencions a entitats, organismes o particulars que puguin prestar serveis o 
activitats que  complementin o supleixin els  atribuïts a la competència local.

- Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, publicada en el BOE núm.: 276 
de 18 novembre, que en el seu article 17 estableix que les bases reguladores de las 
subvencions de les corporacions locals s'hauran d'adoptar a través d'una ordenança general de 
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats. 

El mateix article estableix que les  bases de concessió de las subvencions concretarà, com a 
mínim la definició de l'objecte de subvenció, els requisits dels beneficiaris, el procediment de 
concessió, els criteris objectius d'atorgament, la quantia individualitzada de la subvenció o els  
criteris per a la seva determinació,  els òrgans competents per a l'ordenació, instrucció  i 
resolució del procediment, el termini i les formes de justificació, les mesures de garantia, les 
possibilitats de realitzar pagaments avançats, les circumstàncies que poden donar lloc a la 
modificació de la resolució, la compatibilitat o incompatibilitat amb d'altres subvencions. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens Locals, que en el capítol 1 del títol 3, regula els procediments de  subvenció que 
tenen per  objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus 
organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una 
activitat d’utilitat o interès social.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, que regula entre d'altres qüestions, les obligacions 
d'acreditació dels perceptors de subvencions concedides amb càrrec als pressupostos de les 
entitats locals. 

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

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

En funció dels antecedents i el marc legal de referència exposat, i amb els objectius de 
contribuir a la igualtat en les condicions d'escolarització de tot l'alumnat, reduir la despesa 
familiar en concepte de material didàctic complementari i potenciar i donar suport als 
projectes de socialització i/o reutilització que duguin a terme els centres educatius, es proposa 
l'adopció del següent:
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ACORD:

PRIMER.-   Aprovar les bases reguladores adjuntes que, en règim de concurrència 
competitiva, estableixen l'objecte i finalitats, marc normatiu, sol·licitants i requisits, requisits 
obligatoris de concessió, procediment i valoració de sol·licituds,  i forma de justificació i 
pagament dels ajuts econòmics per al suport al desenvolupament de projectes de socialització 
i/o reutilització de material didàctic complementari en els ensenyaments d'educació primària 
durant el curs 2017-2018.

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

TERCER.- Facultar indistintament a l'Alcaldessa Sra. Sílvia Fuster Alay i el Regidor delegat 
en matèria d'Educació i formació continuada, el Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas, per a la 
signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l'execució de l'acord aprovat.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

4 APROVACIÓ

4.1 EXP.: ADCC-U036-SPGE170031. APROVACIÓ DE MESURES 
MUNICIPALS A FAVOR DE LA DIVERSITAT D'IDENTITAT DE 
GÈNERE I D'ORIENTACIÓ SEXUAL.

El dia 28 de juny és el dia per l'alliberament de les lesbianes, gays, bisexuals, intersexuals, 
queers i altres identitats de gènere i orientació sexual.

Les persones amb orientacions afectives, sexuals i expressions de gènere diferents de les 
normatives han patit l’estigma, la burla, la repressió i múltiples discriminacions, just perquè 
s’atrevien a trencar amb una cultura patriarcal i unes lògiques binàries que imposen, al 
conjunt de les persones, uns models de masculinitat i feminitat rígids i que fan de 
l’heterosexualitat l’única opció possible.

Aprofitant aquestes diades (17 de maig, dia contra l'homofòbia, bifòbia i transfòbia  i el  28 
de juny, el dia per l'alliberament de les lesbianes, gays, bisexuals, intersexuals, queers i altres 
identitats de gènere i orientació sexual) es vol utilitzar el període de temps entre ambdues per 
a sensibilitzar a la població i en especial a la infància i adolescència sobre la diversitat 
d'identitat de gènere i d'orientació sexual. 

Des del Govern Municipal en el seu compromís ferm pel respecte a la diversitat i la garantia 
dels drets del conjunt de la ciutadania, es considera la defensa dels drets de la comunitat 
LGTBI com un dels eixos de treball indispensables per assolir aquest objectiu.

En aquest sentit, Barberà del Vallès és municipi membre fundador de la Xarxa de Municipis 
LGTBI de Catalunya, des d'on es compromet en l'impuls de polítiques públiques adreçades a 
superar les lògiques patriarcals i eradicar les desigualtats i la lgtbifòbia. 
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Aquest acord ha de ser emmarcat dins aquesta línia de treball en el desenvolupament 
d'intervenció política des de tots els nivells de l'administració pública que aprofundeixin en la 
conscienciació i sensibilització sobre els drets de la comunitat LGTBI.  Tal i com recull la 
Llei 11/2014, de 10 d’octubre de 2014, de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals per a l’eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia als articles 10 i 11 
preveu que tots els nivells de les administracions públiques han de desenvolupar tasques de 
formació i sensibilització i tenen el deure d’intervenció.

En funció dels antecedents exposats es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER.-  Aprovar l’adhesió a la campanya "Per uns municipis amb orgull i respecte als 
drets i llibertats de les persones LGTBI", donant difusió de la mateixa.

SEGON.- Aprovar en els mateixos termes el text proposat i aprovat per la Diputació de 
Barcelona, com a manifest institucional:

"Per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les persones LGTBI

El Dia de l’Orgull Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 
de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera 
vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. 
Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer 
tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de gènere.

Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta feina a 
fer. Cal tenir en compte que actualment en 73 estats del món es segueix perseguint i castigant 
les persones LGTBI i, el més terrorífic, en 7 estats es segueix condemnant l’homosexualitat 
amb la pena de mort. A ningú se li escapa, per exemple, les noticies aparegudes recentment 
sobre l’extermini LGTBI que s’està produint a Txetxènia, amb un centenar de persones 
desaparegudes i l’aparició de camps de concentració per a persones homosexuals.

També en el nostre entorn més proper hem tingut agressions lgtbifòbiques patides en 
municipis catalans, com són els casos de Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou. 
No ens passa desapercebuda la dada que és a la nostra demarcació de Barcelona on més 
incidències per lgtbifòbia es registren: com més visibilitat més agressions a l’espai públic. És 
per això que es fa imprescindible continuar amb el desplegament i aplicació efectiva a tot el 
territori de la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal de sancionar totes 
aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al 
nostre país.

Per això continua sent imprescindible la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels 
moviments LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant el 40è aniversari de la primera 
manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

La Diputació de Barcelona i la resta del món local volem fer explícit la  necessitat i la 
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voluntat de seguir treballant en els nostres pobles i ciutats per eradicar les discriminacions i 
fomentar el respecte a  la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i l’expressió de 
gènere. Uns ens locals orgullosos de formar part d’una comunitat oberta i sense prejudicis on 
es garanteixen els drets i llibertats de persones LGTBI en la seva vida quotidiana.

Des de la nostra corporació ens comprometem a continuar donant  suport al territori amb 
campanyes i activitats transversals de sensibilització i lluita contra les violències, 
desplegament de Plans LGTBI a tots els pobles i ciutats de la demarcació, formació i 
assessorament al personal tècnic local i suport al teixit associatiu LGTBI del territori.

Aquest 28 de juny la Diputació de Barcelona, un cop més, mostra i fa explícit el 
convenciment que treballar per a la igualtat significa tenir com horitzó un escenari on les 
diferències per orientació afectiva i sexual, d’identitat de gènere i expressió de gènere són 
respectades, i entenem la lgtbifòbia com un problema social que ens interpel·la a tots i totes.

És voluntat i compromís, per tant, de la nostra institució, treballar per als drets de les 
persones LGTBI dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona, amb orgull i apoderant a 
les persones a estimar i ser com vulguin."

TERCER.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de continuar 
treballant per afavorir el respecte i la garantia dels drets de la comunitat LGTBIQ+

QUART-  Sensibilitzar a la ciutadania sobre la diversitat d’orientació sexual i d'identitat de 
gènere.

CINQUÈ.-  Impulsar als centres d'ensenyament la inclusió de la coeducació en els programes 
educatius i el tractament de la diversitat d'identitats de gènere i orientació sexual.

SISÈ.- Treballar per la sensibilització contra la discriminació de persones LGTBI+ en 
l'activitat cultural, d'organització de festes populars, de seguretat i convivència, i, de forma 
generalitzada, en totes les actuacions i serveis de competència municipal.

SETÈ.- Promoure l'eradicació dels prejudicis contra la diversitat d'orientació i identitat 
sexual, la segregació, l'assetjament i els estereotips sexuals en totes les actuacions i serveis 
municipals.

VUITÈ .- Notificar aquest acord a l'Àrea per la igualtat de tracte i no-discriminació de 
persones LGTBI de la Generalitat de Catalunya i a l'oficina de Dones i LGTBI de la 
Diputació de Barcelona. 

NOVÈ.- Fer difusió del present acord a través del web municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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5 APROVACIÓ DECLARACIÓ

5.1 EXP.: GT2017/005. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’E SPECIAL 
INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL  DE L'ACTIVITAT DE 
L'EMPRESA MUNICIPAL ACTIVIDADES INTEGRADAS S.A. (AI SA) 
PER APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ  POTESTATIVA DE 
L'ORDENANÇA FISCAL 1.1. REGULADORA DE BENS IMMOBLES .

Atès el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. I la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual 
s’afegeix l’apartat 2 quater a l’article 74 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, en relació a noves bonificacions que a efectes de l’IBI poden regular les ordenances 
fiscals municipals.

Atès el que disposa l'apartat 4 de l'article 5 de l’Ordenança fiscal 1.1. reguladora de l’impost 
de béns immobles de l’exercici 2017, on es regulen els beneficis fiscals de concessió 
potestativa o de quantia variable, establint una bonificació del 95% per cent de la quota 
integra d’aquest impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que 
es declarin d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.

Vista la instància presentada per Actividades Integradas S.A. en data 26 de maig de 2017, 
amb registre d'entrada E2017009632, en la que es sol·licita la declaració d'especial interés o 
utilitat municipal i la posterior aplicació de la bonificació potestativa del 95% de la quota 
integra de l'Impost sobre Bens Immobles.

Vista la justificació i l'argumentació emesa per l'empresa municipal Actividades Integradas, 
S.A. de la qual es desprèn la relació d'activitats desenvolupades al Centre de Negocis Nodus 
Barberà, duent a terme un paper important en el desenvolupament empresarial al territori i la 
comarca sent un motor de la dinamització econòmica amb la vocació per generar ocupació, 
millorar la cohesió i benestar social al municipi de Barberà del Vallès.

Vist l'informe tècnic de serveis econòmics, del qual es proposa que s’adopti resolució de 
declaració d’especial interès o utilitat municipal per complir els requisits establerts a l'article 
5.4. de la Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre bens immobles per concórrer 
circumstàncies de foment de l'ocupació, i per tant, de manera indirecta, també circumstàncies 
socials al municipi, i fent ús de les facultats que atribueixen a aquest òrgan municipal els 
preceptes esmentats, 

S'ACORDA:

Primer.- Declarar la condició d'especial interès o utilitat municipal l'activitat econòmica 
desenvolupada per l'empresa municipal Actividades Integradas, S.A., A a l'immoble situat al 
C/ Mogoda, 1, de Barberà del Vallès, atesa la concurrència sobre el seu objecte social de les 
circumstàncies justificatives d'aquesta declaració que requereix l'article 5.4. de l'Ordenança 
Fiscal 1.1. reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles.  
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Segon.- Aplicar la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost sobre Bens Immobles 
sol·licitada a l'entitat fiscal en els termes que preveu la ordenança municipal per a l'exercici 
2017 i fins que desapareguin les causes de la declaració d'especial interès o utilitat municipal.

Tercer.- Instar a l'empresa municipal que qualsevol variació de l'objecte social que pugui 
donar lloc a variacions respecte la present declaració d'especial interès caldrà comunicar-la a 
l'Ajuntament. 

Quart.- Notificar el present acord a l'empresa Actividades Integradas S.A. (AISA), amb 
expressió dels recursos que procedeixin contra el mateix, així com a l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

6 DONAR COMPTE DECRET

6.1 EXP.: 2017N016U0240003. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1567, 
DE 26 DE MAIG DE 2017, DE MODIFICACIONS DECRETS SOBRE 
COMPOSICIÓ JGL I NOU NOMENAMENT TINENTS/ES D'ALCALD IA.

Donar compte al Ple del Decret núm. 2016LLDC001567, de data 26 de maig de 2017, la part 
resolutiva del qual, es transcriu a continuació:

"Primer.- Restar assabentats de què, amb efectes del dia 1 de juny de 2017, la nova Portaveu 
del Grup Municipal de Junts per Barberà-CAV-Poble Actiu (JuntsxB-CAV-PA) serà la 
regidora electa d'aquesta mateix grup municipal, senyora Sandra Ramos Montesinos, en 
substitució del regidor d'aquest mateix grup, senyor David Clarà García.

Segon.- Deixar sense efecte, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2017, el decret 
d'alcaldia núm. 2016LLDC001522, pel qual es van modificar els anteriors decrets núm. 
2015LLDC001594 i 2015LLDC001595, de data 2 de juliol de 2015, relatius a composició 
dels i les membres de la Junta de Govern Local i al nomenament de tinents/tes d'alcaldia, 
respectivament.

Tercer.- Modificar de nou el contingut del punt segon del decret d'alcaldia núm. 
2015LLDC001594, de data 2 de juliol de 2015, relatiu a la composició de les regidores i 
regidors que formen part de la Junta de Govern Local, en la forma següent:

a) Cessa com a membre de la Junta de Govern Local el regidor senyor David Clarà García, 
amb efectes del dia 1 de juny de 2017.

b) S'incorpora com a membre de la Junta de Govern Local la regidora senyora Sandra Ramos 
Montesinos, amb efectes del dia 1 de juny de 2017.

c) Per tant, la nova composició de la Junta de Govern Local passa a ser la següent amb 
efectes de la data esmentada:

- Sra. Carmina Pérez Barroso 
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- Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas
- Sr. Francisco Blanco Romero
- Sr. Fabià Diaz Cortés
- Sra. Sandra Ramos Montesinos
- Sr. Pere Pubill i Linares

Quart.- Modificar de nou el contingut del decret d'alcaldia núm. 2015LLDC001595, de data 2 
de juliol de 2015, relatiu al nomenament de tinents/tes d'alcaldia, en la forma següent:

a) Cessa en el càrrec de 1er. tinent d'alcaldia el regidor senyor David Clarà García, amb 
efectes del dia 1 de juny de 2017.

b) Es nomena 1ra. tinenta d'alcaldia la regidora i nova membre de la Junta de Govern Local, 
senyora Sandra Ramos Montesinos, amb efectes del dia 1 de juny de 2017.

c) Per tant, queden nomenats tinents/tes d'alcaldia els i les regidores que s'indiquen a 
continuació:

- Sra. Sandra Ramos Montesinos, 1ra. tinenta d'alcaldia
- Sra. Carmina Pérez Barroso, 2na. tinenta d'alcaldia 
- Sr. Pere Pubill i Linares, 3er. tinent d'alcaldia

  
Quart.- Establir de forma expressa que es mantenen vigents totes les delegacions de facultats i 
atribucions acordades mitjançant decret d'alcaldia núm. 2015LLDC001610, de data 3 de 
juliol de 2015 posteriorment refós i actualitzat mitjançant decret núm. 2016LLDC002261, de 
data 6 de juliol de 2016, a favor dels i les regidores que s'hi esmenten, amb l'única salvetat de 
la referència que es fa als càrrecs respectius de Tinent/a d'alcaldia i de Regidor/a membre o 
no de la Junta de Govern Local, la qual s'ha d'entendre actualitzada als càrrecs aquí establerts.

Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la pròxima sessió que 
aquest celebri.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, així com procedir a la seva 
publicació en legal forma."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

7 DONAR COMPTE AL PLE 

7.1 EXP.: 2017N01700006. DONAR COMPTE AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

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

8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

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

_____________________

8.1 EXP.: 2017N060U0240012. MOCIÓ PRESENTADA PER LA 
PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ DE SUPORT AL 
MANIFEST "ENFORTIR L'ATENCIÓ PRIMÀRIA".

Moció presentada per la Plataforma Ciutadana per Barberà, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Molts anys després de la seva reforma, l'atenció primària segueix sent la germaneta pobra 
del sistema sanitari. Mai va assolir el desplegament de competències i la dotació 
pressupostària que la reforma demanava. La crisi iniciada el 2008, amb les retallades 
pressupostàries que els governs van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament 
progressiu i una sobrecàrrega insuportable dels seus professionals. Hem vist com del 18% del 
pressupost de salut dedicat a l'atenció primària l'any 2010, hem passat al 14% l'any 2016.

Els ciutadans han vist com s'han tancat serveis, s'ha obviat la seva participació, s'ha prescindit 
de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l'espera per a ser visitats 
pels seus professionals de referència. Això ha comportat la massificació i el trencament de la 
continuïtat i longitudinalitat de l'atenció, característiques que està demostrat de sobres que 
milloren la salut de les persones. Els i les professionals dels equips d'atenció primària 
(metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit 
de les seves possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la 
motivació i la il· lusió professional. A l'atenció primària el temps és la principal tecnologia 
que utilitzen els professionals, i la seva persona, l'instrument de treball. Sense temps i amb 
males condicions de treball la qualitat de l'atenció es deteriora, fent patir tant als pacients com 
als professionals.

Els i les nostres polítiques i gestores s'han atipat de fer declaracions buides sobre la 
importància de l'atenció primària que s'han contradit sistemàticament amb la progressiva 
disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels professionals i la seva feina. 
A més, veiem l'estancament d'un model organitzatiu i assistencial que no aposta clarament 
per una atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari. La idea d'un nou pla estratègic 
no ens dóna cap garantia que es produeixin canvis significatius en la dotació de personal i en 
la millora dels serveis. Una mostra d'això que diem és el fet que els pressupostos del 2017 per 
a Salut augmenten de 408 M. d'euros però només 27,6 M. (6,7%) seran destinats a l'atenció 
primària.

En aquest context els i les companyes del CAP Can Vidalet han encès l'espurna de la queixa i 
la indignació amb un manifest que han fet arribar al Departament de Salut i a la gerència de 
l'Institut Català de la Salut. Aquest manifest és l'expressió del malestar de tota l'atenció 
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primària.

Ha arribat el moment de dir prou. Per això ens hem unit les entitats signants per fer quatre 
demandes concretes:

1. Augment del pressupost destinat a l'atenció primària que s'ha de situar com a mínim en 
un 20% per progressar fins al desitjable 25%. Amb aquests recursos es pot plantejar una 
dotació suficient de centres d'atenció primària, atenció continuada i urgències en tot el 
territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació que són de la 
seva competència. Algunes d'aquestes tasques que actualment es porten a terme en hospitals o 
altres serveis han de passar a ser exercides per l'atenció primària, tant a les consultes com als 
domicilis i a la comunitat.

2. Fer de l'atenció primària l'eix del sistema sanitari públic. Cal traspassar poder a 
l'atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i 
codis d'actuació en situacions específiques. Una mesura inicial és que sigui l'atenció primària 
qui gestioni les llistes d'espera tant de proves complementàries com de primeres visites de 
consultes externes. Els professionals d'atenció primària són els que millor coneixen la 
situació clínica del pacient en el moment de la derivació i les seves necessitats. Cal que els 
serveis d'atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d'entrada al sistema 
en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels seus 
problemes de salut i millor poden orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada 
moment. Aquestes mesures milloren l'eficiència de tot el sistema i l'adequació de les seves 
intervencions.

3. Recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAPs) perduts des del 2011 
fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats 
habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i familiar, permisos i baixes 
laborals). Alhora és imprescindible posar fi a la precarietat laboral, que afecta tant a 
professionals com a pacients perquè impedeix el desenvolupament de trajectòries vitals, 
disminueix la qualitat clínica, incrementa els errors i priva dels beneficis de la confiança que 
es construeix entre professional i pacient i de l'atenció longitudinal. S'haurà de fer una revisió 
de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de l'edat de la 
població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.
Aquest augment de personal ha de tenir com a resultat les millores que la ciutadania demanda 
a l'atenció primària: Qualitat en la visita mèdica i infermera amb temps suficient per atendre 
adequadament i millora de l'accessibilitat al propi metge i infermera per als diferents 
problemes de salut.

4. Dotar d'autonomia de gestió i de lideratges propers els EAPs. Autonomia de gestió vol 
dir apoderar als EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats prèviament) puguin 
prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d'atenció als ciutadans. Aquesta autonomia 
de gestió es pot aplicar dins d'un sistema de provisió pública de serveis sanitaris, com ja es fa 
als hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) que tenen autonomia per a gestionar el 
pressupost que tenen assignat. Els EAP han de negociar i fixar els seus objectius, que han de 
respondre a criteris clínics i ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels 
resultats i de la utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com 
organitzen el seu treball. Els i les directives han de ser reconeguts líders clínics que 
mantinguin activitat assistencial dins dels seus equips i que siguin triats amb transparència i 
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participació significativa dels professionals de l'EAP. Calen unes direccions que formin part 
dels equips, siguin properes als professionals, puguin entendre les seves particularitats i 
puguin donar el suport que necessiten. Per això cal abolir les fórmules de concentració de les 
direccions de diferents equips. Aquestes mesures contribuiran a una major motivació, 
implicació i satisfacció dels professionals amb la seva feina.

Sense aquestes demandes satisfetes, no serà possible que la ciutadania rebi l'atenció que 
necessita i mereix, amb repercussió progressiva en la salut de les persones i la societat i en la 
sostenibilitat d'un sistema sanitari públic, universal, finançat través d'impostos i amb la 
participació de la ciutadania que contemplava la reforma de l'atenció primària. Per això 
demanem que es produeixin de manera immediata i palpable acords i resolucions en aquesta 
direcció. Cal que el pla per revertir la pèrdua de professionals dels equips d'atenció primària 
sigui aprovat pel Parlament abans de l'estiu, per assegurar així un compromís polític 
compartit. Per tal d'acomplir aquest objectiu amb la màxima celeritat, i fer-lo factible dins el 
marc econòmic actual, el Departament de Salut aturarà qualsevol dels projectes en marxa que 
poden detreure pressupost de l'atenció primària. Cal que les mesures que no comporten un 
augment de despesa siguin posades en marxa de manera immediata. Demanem a la 
Conselleria
que en un termini d'un mes doni resposta a les nostres demandes establint compromisos 
concrets i terminis d'aplicació.

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

1. Adherir aquest Ajuntament al manifest "Enfortir l'atenció primària".

2. Donar suport a les demandes anteriorment exposades:

a. Augment del pressupost destinat a l'atenció primària.
b. Fer de l'atenció primària l'eix del sistema sanitari públic.
c. Recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAP).
d. Dotar d'autonomia de gestió i de lideratges propers els EAP.

3. Fer arribar aquests acords al Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP), a la Direcció 
d'Atenció Primària (DAP) Metropolitana Nord, a l'institut Català de la Salut i a la Conselleria 
de Salut de la Generalitat de Catalunya."

_____________________

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, donant lloc a continuació al 
corresponent debat i votació, amb el resultat següent:
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 19 (6 PSC, 5 PCPB, 4 JxB, 2 PP, 2 RECUPEREM)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 ERC

_____________________

8.2 EXP.: 2017N016U0240004. ACCEPTACIÓ RENÚNCIA I NOU 
NOMENAMENT PER COBRIR CÀRREC VACANT DE PATRÓ DE LA 
FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ.

En data 30 de maig de 2017 el Sr. Eduard Vives Toro ha presentat pel registre general 
(E2917009858) escrit en el que comunica la seva renúncia com a patró de la Fundació 
Barberà Promoció, càrrec per al qual va ser nomenat en qualitat de tècnic idoni pel Ple 
municipal, en sessió de data 9 de juliol de 2015.

Atesa la necessitat de designar un nou membre del patronat per cobrir la vacant produïda.

Atès que, amb la finalitat anterior, s’ha considerat que el senyor Òscar Heis Arenas reuneix 
les condicions d’idoneïtat personal i de capacitació tècnica i professional per ocupar el càrrec 
de patró que ha quedat vacant, conforme al seu currículum aportat. 

I atès que el senyor Òscar Heis Arenas ha declarat formalment que no es troba incurs en cap 
causa d’incapacitat ni incompatibilitat legal o estatutària per a l’exercici d'aquest càrrec de 
patró.

És per això que, en exercici de les facultats que confereix al ple de la Corporació l’article 13 
dels estatuts pels quals es regeix aquest Fundació Barberà Promoció i de conformitat amb el 
que preveuen els articles 14, 15 i 17 d'aquests mateixos estatuts, es proposa al Ple de la 
corporació l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Acceptar la renúncia presentada pel Sr. Eduard Vives Toro, mitjançant instància de 
data 30 de maig de 2017, per a l'exercici del càrrec de patró de la Fundació Barberà Promoció 
i, en conseqüència, aprovar el seu cessament.

SEGON: Nomenar per cobrir el càrrec de patró de la Fundació Barberà Promoció que ha 
quedat vacant al Sr. ÒSCAR HEIS ARENAS, en qualitat de persona idònia i amb capacitat 
tècnica/professional adequada. 

TERCER: Establir, d'acord amb l'article 15 dels estatuts que regeixen la Fundació Barberà 
Promoció, que aquest nou nomenament es fa pel període que resta fins a complir el termini de 
quatre anys del càrrec de patró que ha quedat vacant, conforme al nomenament inicial acordat 
pel Ple municipal en la sessió de 9 de juliol de 2015. 

QUART: Requerir al senyor Òscar Heis Arenas perquè prengui possessió del càrrec de patró 
de la Fundació Barberà Promoció, per al qual ha estat nomenat, prèvia acceptació expressa 
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conforme preveu l'article 17 dels estatuts de la Fundació.

CINQUÈ: Notificar aquest acord a la Fundació Barberà Promoció, al Sr. Eduard Vives Toro i 
al Sr. Òscar Heis Arenas, als efectes oportuns i amb expressió dels recursos que procedeixin.

_____________________

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, donant lloc a continuació al 
corresponent debat i votació, amb el resultat següent:

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________

9. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  21:00 
hores, de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que 
es celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a 
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

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

L’alcaldessa presidenta, El secretari general acctal.,

Sílvia Fuster Alay José Antonio Martínez Martínez


