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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 7 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 26/07/2017.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:00 hores del dia  26/07/2017,  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) (S'incorpora a la sessió durant el debat 
del punt de  l'ordre del dia 2.01)
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

ABSENTS: Cap
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ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

DRETS CIVILS I CIUTADANIA

2.- FESTES LOCALS
2.01.- EXP.: ADCC-U041-SPGE170033. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 
          PER A L'ANY 2018.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL
3.01.- EXP.: ICLP2017/02. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2016.

4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
4.01.- EXP.: IPMG2017/006. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6 PER         
          SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

SERVEIS GENERALS

5.- APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ
5.01.- EXP.: PHXP170001. XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 1 DE GENER 
          DE 2017.

6.- APROVACIÓ
6.01.- EXP.: RHRR17015. INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL 
          PERSONAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2017.

7.- DONAR COMPTE
7.01.- EXP.: RHSA17009. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 1769, DE 14 DE
            JUNY DE 2017, D'EXTINCIÓ DE RELACIÓ LABORAL.

SERVEIS TERRITORIALS

8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ
8.01.- EXP.: UPPP160001. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL
          PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ DEL CENTRE LOGÍSTIC SECTOR 
          "CAN RABELLA".

9.- INICIAR TRAMITACIÓ
9.01.- EXP.: UBAC170001. INICIACIÓ TRÀMITS I GESTIONS PER AL TRASPÀS
          DE LA TITULARITAT D'UN TRAM DE  LA N-150.
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SECRETARIA GENERAL

10.- MOCIONS
10.01.- EXP: 2017N060U0240013. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS
           PER BARBERÀ PER SOL·LICITAR ELS BÉNS IMMATRICULATS PER LA

  JERARQUIA CATÒLICA.

10.02.- EXP.: 2017N060U0240014. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS
           PER BARBERÀ CONTRA LA PERSECUCIÓ POLÍTICA I DE DEFENSA A
           LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ.

10.03.- EXP.: 2017N060U0240015. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER 
REBUTJAR EL CALENDARI DEL PROCÉS D'INDEPENDÈNCIA I

          CERCAR UN ACORD PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.

ALCALDIA

11.- DONAR COMPTE AL PLE 
11.01.- EXP.: 2017N0170007. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS 

D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

12.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

13.- PRECS I PREGUNTES. 

QÜESTIÓ PRÈVIA

Abans de l'inici de la sessió, la sra. alcaldessa, proposa als membres del Ple Municipal 
guardar un minut de silenci per la mort del policia local de Gavà. 
Tot seguit, les persones assistents a la sala de sessions s'incorporen, guardant, tots, aquest 
minut de silenci.

._____________________.

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2017N018000006. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el proppassat 
dia 28 de juny de 2017, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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2 FESTES LOCALS

2.1 EXP.: ADCC-U041-SPGE170033. APROVACIÓ DE LES FESTES 
LOCALS PER A L'ANY 2018.

Antecedents

Atès l'escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, rebut el 6 de juliol de 2017 amb número de registre d'entrada E2017012889, en el 
qual sol·licita, com cada any,  la proposta de l'Ajuntament de Barberà del Vallès de les dues 
festes locals per al proper any 2018.

Fonaments de Dret

Atès que correspon al Ple municipal determinar les dues festes locals, segons l'article 46 del 
Reial Decret núm. 2001/1983, de 28 de juliol. 

Atès l'article  37.2 de l'Estatut dels treballadors, en el qual indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local.

Atès el Decret 177/1980,  de  3 d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals 
seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels 
municipis respectius.

Atès l'Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381, de 31 de maig de 
2017, pel qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l'any 2018.

Atès l’informe tècnic del cap de Secció de Col·lectius Socials i Cultura, d'acord al document 
que consta a l'expedient, en el qual s'estableix la proposta de les dates de les dues festes locals 
per al proper any 2018.

En conseqüència es proposa l'adopció del següent

ACORD: 

Primer:  Aprovar la proposta de les dates de les dues festes locals d’aquest municipi de 
Barberà del Vallès, les quals quedaran fixades per als dies  següents: 

- Dilluns dia 23 d'abril de 2018 

- Dilluns dia 9 de juliol de 2018

Segon: Comunicar aquest acord al  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
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Vots a favor: 15 (2 RECUPEREM, 2 PP, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)
Vots en contra: 0
Abstencions: 6 (PSC)

_____________________

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

Sr. Pérez: Bona tarda a tothom. Bé, sí vam rebre aquest escrit del Departament de Treball 
demanant-nos la proposta de l’Ajuntament de Barberà de les dues festes locals que ens toca a 
escollir de cara al 2018. 
I, bé, seguint la línia dels últims anys... passarem directament als acords, si us sembla, que 
seria aprovar la proposta de les dates de les dues festes locals d’aquest municipi de Barberà 
del Vallès, les quals quedaran fixades per als dies següents: dilluns dia 23 d’abril de 2018 i 
dilluns dia 9 de juliol de 2018, que seria el dilluns de festa major.
El dilluns dia 23 d’abril, doncs seguint amb la línia dels últims anys agafant com a festa local 
el dia de Sant Jordi, que creiem que és diada nacional també al nostre país.
I el segon acord que seria comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Báez: No, básicamente es porque nuestro voto va a ser de abstención. Sí que entendemos, 
vivamente que el día 9 de julio sea fiesta local porque corresponde al lunes del fin de semana 
de la fiesta mayor pero no llegamos a compartir lo del día 23, en tanto en cuanto tampoco 
tenemos el feed back de los comerciantes. Es decir, no sabemos cuál es su opinión respecto 
de que el municipio en una fiesta que sí que es cultural y que entendemos que es celebrable 
que por otro lado el comercio tenga que estar o permanezca cerrado en un día en que hay un 
determinado tipo de comercio que quizás pues aumenta sus ventas. Entonces en base a eso y a 
lo que he dicho de que tampoco conocemos la opinión de los comerciantes nuestro voto será 
de abstención. Gracias.

Sr. Pérez: Com a resposta al senyor Báez, únicament comentar que ja anys enrere s’ha seguit 
amb aquesta proposta del 23 d’abril, que coincidia en cap de setmana i es va passar com, per 
exemple, aquest any 2017 a dilluns i que tinc constància que a nivell de comerç s’ha parlat 
amb comerciants, amb les diferents associacions de comerciants i hem tingut en compte la 
seva opinió.

_____________________

3 APROVACIÓ COMPTE GENERAL

3.1 EXP.: ICLP2017/02. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2016.

Atès que el Compte General 2016 s'ha elaborat segons els models i d'acord amb el que 
disposa el Títol IV, Capítol II de la Instrucció del model normal Comptabilitat Local, 
aprovada per l'Ordre 1781/2013 de 20 de setembre.

Atès que el Compte General 2016 ha sigut sotmès a l'informe de la Comissió Especial de 
Comptes, a qui li correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la 
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corporació.

Atès que el Compte General de 2016 d’aquesta entitat local ha estat exposat al públic pel 
període reglamentari.

Atès que el termini legal d’exposició pública del Compte General de 2015 va finalitzar el dia 
18 de juliol d’enguany i no es van presentar reclamacions, objeccions ni observacions.

Vist allò establert en els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, i altres disposicions concordants en relació amb la 
tramitació i el contingut.

S’ACORDA:

PRIMER:   Aprovar, de conformitat amb el que estableix l’article 212.4 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, el Compte General de 2016 d’aquesta entitat local, el qual està integrat pels 
comptes de l’Ajuntament i pels de les Societats mercantils íntegrament participades per l'ens 
local: Actividades Integradas, SA (AISA) i Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, 
SA (SABEMSA).

Així mateix, el Compte general 2016 de l'Ajuntament de Barberà del Vallès (segons la regla 
45.1 i la tercera part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'administració local, 
contingut a l'Annex de la ICAL, model normal) conté:

1. El Balanç
2. El Compte de Resultats economico-patrimonial
3. L'Estat de canvis en el patrimoni net
4. L'Estat de fluxos d'efectiu
5. L'Estat de liquidació del pressupost
6. La Memòria

El resum dels estats financers de les empreses íntegrament participades per l'Ajuntament, són 
els següents:

· ESTAT FINANCER DE L’EMPRESA MUNICIPAL AISA

Ingressos            667.471,45€
Despeses           -667.155,50€
Resultat de l’exercici (guanys)                  315,95€

· ESTAT FINANCER DE L’EMPRESA MUNICIPAL SABEMSA

Ingressos         4.298.481,73€
Despeses         4.031.467,52€
Resultat de l’exercici (guanys)           267.014,21€

SEGON: Retre el Compte General de 2016 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
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determinen els articles esmentats en la part expositiva.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sra. Pérez: Molt bona tarda a totes i a tots. Com deia l’alcaldessa seguint el calendari 
establert de l’Àrea Econòmica dir tal com marca la normativa s’ha elaborat el compte general 
de l’any 2016, seguint els models previstos i s’ha compartit tota la documentació relativa amb 
aquest amb tots els grups municipals.
Un cop sotmesa tota la informació a estudi, la comissió especial de comptes, s’ha redactat 
l’informe preceptiu dels comptes anuals de la corporació integrats pels comptes tant de 
l’Ajuntament com de les societats mercantils íntegrament de capital públic, com són per una 
banda ACTIVIDADES INTEGRADAS, SA i per l’altra SERVEIS I AIGÜES DE 
BARBERÀ EMPRESA MUNICIPAL, SOCIETAT ANÒNIMA. 
Tal i com marca la normativa aquest compte general de 2016 serà informat a la Sindicatura de 
Comptes. I en tota la documentació facilitada a la comissió especial de comptes entre d’altra 
informació hi havia el balanç, el compte de resultats econòmico-patrimonial, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la 
memòria corresponent. Sent el resum de l’estat financer de l’Ajuntament el següent: hi ha un 
total de 45.892.753,96 euros i unes despeses de 37.642.661,79 euros amb un resultat a 
l’exercici de guanys de 8.250.000 euros. D’aquests vuit milions que passen a romanent de 
tresoreria, com es podrà acabar d’explicar en el punt següent amb la modificació de crèdit 
número 6. 
En el que portem d’any comentar que s’han dedicat a despeses corrents i a inversions més de 
tres milions d’euros. 
També avançar que en el ple de setembre es portarà a aprovació una nova modificació de 
crèdit justament vinculada amb l’amortització del deute i d’aquesta manera disposar de major 
llibertat a l’hora de planificar futures inversions a la ciutat i reduir les despeses en interessos 
que paguem anualment.
L’estat financer de l’empresa municipal AISA ha tingut uns ingressos de 667.471 € i unes 
despeses, pràcticament del mateix, 667.155 €, amb un resultat de l’exercici de guanys de 
315,95 €.
I pel que fa a l’estat financer de l’empresa municipal SABEMSA els ingressos han estat de 
4.298.481 i les despeses de 4.031.467, amb un resultat de l’exercici de 267.014 € de guanys. 
Moltes gràcies.

_____________________

4 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

4.1 EXP.: IPMG2017/006. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6  PER 
SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

Atesa la necessitat del departament de Serveis Territorials d’incrementar la consignació de 
determinades aplicacions pressupostàries del Pressupost de despeses de l'exercici 2017.
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Atès que aquestes necessitats corresponen a l'augment de les aplicacions pressupostàries, 
"Administració General. Edificis i construccions" i "Administració General de Cultura. 
Edificis i construccions, per poder fer front a les despeses de manteniment dels aparells 
elevadors, fontaneria i electricitat dels edificis municipals.

Atès que també és necessari  l'augment de la consignació de l'aplicació Vehicles Brigada, un 
cop conegut l'import de l'ajut per la contractació del subministrament d'un vehicle elèctric per 
a la brigada municipal.

Atesa la necessitat d'ampliar l'aplicació corresponent  a "Subvencions IBI a famílies i 
institucions sense ànim de lucre", ja que resulta insuficient actualment per atendre a les 
subvencions de les propietats que hi tenen dret.

Atesa la proposta per incrementar l'aplicació pressupostaria d' "Estudis i treballs tècnics", per 
dur a terme uns treballs de planificació urbanística, estudis complementaris i estudis per la 
planificació d'actuacions en equipaments municipals. 

Atesa la necessitat d'augmentar la consignació pressupostària  del departament de Turisme 
"Arranjament i senyalització de camins" per poder fer front al "Projecte de definició dels 
camins fluvials a Barberà del Vallès, digitalització de les traces, definició de senyalització i 
possibles intervencions de millora", que resulta insuficient al Pressupost de despeses de 2017.

Atès que per poder fer front al projecte "Col·lector de Can Gorgs", sent una inversió 
considerada financerament sostenible, i un cop conegut l'import definitiu del mateix, cal 
l'augment de l'aplicació del projecte, així com realitzar el seu canvi de finançament. 

Atès que el projecte d'inversió per a la reparació d'asfaltats 2017, finalment, no es finançarà 
amb la subvenció prevista del PUOSC i cal fer un canvi del seu finançament.

Atès que les actuacions abans esmentades no es poden ajornar fins al proper exercici 
econòmic.

Atès que els fons necessaris per a finançar els increments, es poden obtenir per modificacions 
de crèdit per suplements de crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria per despeses 
generals, i transferències de crèdits.

Vista la memòria de la regidora d’Hisenda.

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal núm. 2017/12.

FONAMENTS DE DRET

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

Vistos els articles 34 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de Pressupostos.
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Vistes les bases 8 a 12 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a l’exercici 
2017.

En conseqüència, es proposa l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 6 del Pressupost vigent de 
despeses següent:

- Per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa: 

DISMINUCIONS
Aplicació 

pressupostària Concepte
Import a.p. 

Actual
Import

MC
Import
Final

     

2017 440 164 21200 
Cementiri i serveis funeraris. Edificis i 
construccions 57.000,00 € 55.000,00 € 2.000,00 €

 TOTAL CAPÍTOL II  55.000,00 €  

2017 430 171 623402 vehicles camions caixa oberta 75.000,00 € 1.533,00 €
73.467,00 

€
 TOTAL CAPÍTOL VI  1.533,00 €  

 TOTAL DISMINUCIONS  56.533,00 €  

INCREMENTS
Aplicació 

pressupostària Concepte
Import a.p. 

Actual
Import

MC
Import
Final

2017 200 920 21200 
Administració General. Edificis i 
construccions 74.447,14 € 25.000,00 € 99.447,14 €

2017 540 330 21200
Administració General Cultura. Edificis i 
construccions 148.110,91 € 30.000,00 €

178.110,91 
€

 TOTAL CAPÍTOL II  
55.000,00 

€  
2017 440 459 340216Vehicles brigada 23.500,00 € 1.533,00 € 25.033,00 €

 TOTAL CAPÍTOL VI  1.533,00 €  

TOTAL INCREMENTS  56.533,00 €  

- Per suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria:

Aplicació 
pressupostària Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

    

2017 230 87000
Romanent de tresoreria per 
despeses generals

1.905.742,50 €
278.000,00 €

2.183.742,50 
€

 TOTAL CAPÍTOL VIII  278.000,00 €  

TOTAL  278.000,00 €  
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INCREMENTS
Aplicació 

pressupostària Concepte
Import a.p. 

Actual
Import

MC
Import
Final

2017 410 150 22706 Dst. Estudis i treballs tècnics
         

23.167,99 € 
        

85.000,00 € 
   108.167,99 

€ 

 TOTAL CAPÍTOL II
 

        
85.000,00 € 

 

2017 410 931 48003 Subvencions IBI a famílies i institucions 
sense ànim de lucre. OMH

           
9.000,00 € 

          
3.000,00 € 

     12.000,00 
€ 

 TOTAL CAPÍTOL IV
 

          
3.000,00 € 

 

2017 810 432 60901Arranjament i senyalització camins 1.000,00 € 190.000,00 €191.000,00 €
 TOTAL CAPÍTOL VI  190.000,00 €  

     

TOTAL  278.000,00 €  

Segon.- Aprovar la modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2017 com a 
conseqüència d'un canvi de finançament en els projectes de la forma següent: 

- Baixes: 

Baixa de finançament 

Aplicació 
pressupostària Concepte

Import a.p. 
Actual

I
Import 

Modificació

Impor
t

Final

2017 410 75002 PUOSC- Obres 202.642,23 € - 202.642,23 € -   €

2017 230 91300
Amortització de préstecs a llarg termini 
d'ens fora sector públic 500.000,00 € - 500.000,00 € -    €

TOTAL DISMINUCIONS 702.642,23 € -  702.642,23 €  

Baixa de crèdit dels projectes 

Aplicació 
pressupostària Concepte

Import a.p. 
Actual

I
Import 

Modificació

Import
Final

2017 440 1532 
6190415

Reparació Asfaltats 2017 
(fases 1,3,6) 202.642,23 €

-      202.642,23 
€ -   €

2017 410 942 7620014Col·lector de Can Gorgs 650.849,57 €
-      500.000,00 

€ 150.849,57 €

TOTAL DISMINUCIONS 853.491,80 € 
-      702.642,23 

€  

- Altes: 

Suplements de crèdits 
INCREMENTS

Aplicació 
pressupostària Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2017 440 1532 
6190415

Reparació Asfaltats 2017 (fases 
1,3,6)                  -   € 

     202.642,23 €   202.642,23 € 
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2017 410 942 7620014 Col·lector de Can Gorgs     150.849,57 € 
        

954.941,71€ 
1.105.791,28€ 

TOTAL INCREMENTS  
    

1.157.583,94€  

FINANÇAMENT

Aplicació pressupostària Concepte
Import a.p. 

Actual
Import MC

Import
Final

2017 230 87000

Romanent de tresoreria per 

despeses generals 2.183.742,50 €1.157.583,94 €3.341.326,44€

 TOTAL INCREMENTS               1.157.583,94€

Com a conseqüència del canvi de finançament els projectes esmentats queden de la manera 
següent:

Aplicació pressupostària Concepte
crèdit

aplicació
Finançament
Fons propis

2017 440 1532 6190415
Reparació Asfaltats 2017 
(fases 1,3,6) 202.642,23 € 202.642,23 €

2017 410 942 7620014 Col·lector de Can Gorgs 1.105.791,28 € 1.105.791,28 €

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

Quart.- Si durant el període d’informació pública no es presenten reclamacions, l’expedient 
de modificació de crèdits, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un 
nou acord, i es publicarà un resum del mateix, per capítols, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sra. Pérez: Com ja avançava en el punt anterior portem a aprovar la sisena modificació de 
crèdit per suplements i transferències d’aquests. 
En el primer punt de la part resolutiva de l’acord ens trobem que tal i com queda recollit en 
les memòries presentades pel personal tècnic s’han d’atendre una sèrie de necessitats que ens 
porten a l’aprovació d’aquesta sisena modificació de crèdit. 
Per una altra banda, hi ha una relació de transferències de crèdit entre aplicacions de diferent 
àrea de despesa que són les següents. Hi ha una disminució de crèdit de capítol 2, en 
l’aplicació pressupostària destinada a cementiri i serveis funeraris de 55 mil per poder 
augmentar també de capítol 2 despeses vàries de manteniment d’edificis de cultura i altres 
equipaments municipals. També hi ha una disminució de crèdit en el capítol 6, però molt 
poquet (1.533 euros) de l’aplicació pressupostària destinada a la compra de dos vehicles 
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camions de caixa oberta per poder augmentar justament l’aplicació pressupostaria destinada a 
la compra d’un nou vehicle de brigada, que un cop el govern central ha activitat el pla 
MOVEA, amb la subvenció, faltaven aquests diners.
Per una altra banda tenim una sèrie de modificacions necessàries que s’hauran d’atendre amb  
suplements de crèdit finançat amb romanent de tresoreria. 
Amb 278 mil euros d’aquest romanent de tresoreria per despeses generals, tres conceptes 
diferents. De capítol 6, es dotarà amb 190 mil euros el projecte d’arranjament i senyalització 
de camins. Inicialment quan vam fer la proposta de pressupost havíem deixat una dotació 
simbòlica de mil euros per deixar la partida oberta i ara el dotem amb romanent de tresoreria. 
També amb romanent de tresoreria amb tres mil euros més es dotarà l’aplicació 
pressupostària del capítol 4 destinada a subvencions d’IBI a famílies, institucions sense ànim 
de lucre gestionades per l’Oficina Municipal de l’Habitatge. 
Aprofito també en aquest punt per comentar que la darrera Junta de Govern Local es van 
aprovar les bases de subvencions per fer front a la despesa de l’IBI, tant per a famílies 
monoparentals, com a unitats familiars amb problemes econòmics.
I, per últim es fa una ampliació de capítol 2 de 85 mil euros per poder encarregar tota una 
sèrie d’estudis i treballs tècnics per implementar actuacions en diferents àmbits de la ciutat, 
tal i com es va comentar a la comissió informativa número 1, es farà un estudi per veure, com 
deia, aquests diferents àmbits. Un seria el castell de Barberà amb un treball d’arqueologia al 
darrera, el pla especial del Riu Ripoll, diferents modificacions del pla general, per exemple, al 
Parc Central hi ha la previsió de la construcció d’un skateparc i unificar tots els camps de 
petanca de la ciutat, també hi ha actuacions que es volen fer al barri de Ca n’Estaper, també 
s’ha de fer l’estudi per fer la sala de cerimònies del tanatori i diferents estudis que eren 
compromís en el pla d’inversions que portava aquest equip de govern i que, per tant, 
necessitem els estudis previs.
En el segon punt dels acords el que portem a aprovació és la modificació de l’annex 
d’inversions dels pressupostos 2017 com a conseqüència d’un canvi de finançament en els 
dos projectes següents: per una banda, donem de baixa el finançament i, per tant, els crèdits 
de dues aplicacions pressupostàries, una de capítol 6 i que havia de venir del PUOSC per fer 
front a les despeses ocasionades per diferents fases dels asfaltats de 2017, amb una dotació 
d’una mica més de 200 mil euros.
I també donem de baixa als 500 mil euros que havíem pressupostat en capítol 7 per fer front a 
les despeses del conveni amb Sabadell per les obres del col·lector de Can Gorgs. 
D’aquesta manera dotem amb romanent de tresoreria per fer per una banda els 200 mil euros 
necessaris per la reparació de les fases 1, 3 i 6 dels asfaltats de 2017. I, per l’altra banda 
dotem amb gairebé un milió d’euros l’aplicació pressupostària per fer front a la part que 
correspon a Barberà del Vallès en la construcció, en el conveni de construcció del col·lector 
de Can Gorgs. Com ja sabeu la parts, no només la part de Barberà, sinó la part de l’ACA i en 
aquesta previsió també s’ha tingut en compte fins i tot el possible increment del 10% que es 
podria donar en l’execució del projecte. Com es va explicar a la comissió informativa la 
licitació de l’obra del col·lector es farà en dos lots, un pel tractament de residus i un altre per 
l’obra en si per poder agilitar tot el procés. I una miqueta com ja avançava en el punt anterior, 
amb aquesta modificació i les modificacions de crèdit número 2 destinada a inversions varies 
i la número 4 que dotava totalment l’aplicació necessària per fer front la compra del local de 
ronda Santa Maria, portem un total de, una mica més de 3.300.000 euros, utilitzats del 
romanent de tresoreria en els projectes i la despesa corrent de l’Ajuntament. 
L’expedient s’exposarà a informació pública durant 15 dies i si durant aquest període 
d’informació no es presenten reclamacions es considerarà aprovat definitivament i es 
publicarà al BOP. Moltes gràcies.
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Sr. Rivera: Bona tarda. Ja coneixem aquesta tècnica d’incrementar a partir del romanent de 
crèdit, no la compartim el 100%, però en aquesta ocasió per la dimensió i sobretot per la 
necessitat dels projectes, nosaltres donarem suport a la proposta. Gràcies.

Sr. Garcés: Votarem a favor aquesta proposta, però una pregunta molt senzilla és la baixa del 
PUOSC, a quin exercici de subvenció del PUOSC correspon? Només això. PUOSC 2017? 
Vale, gràcies.

Sr. Díaz: Bàsicament, és la intervenció també de Junts, però bueno hem decidit que gran part 
del volum de les intervencions que van en modificació de crèdit són treballs que s’estan fent 
o treballs de fa mesos des de la regidoria de Territori i Medi Ambient, des de Junts també 
hem cregut que valia la pena intervenir i valorar. I ja dic, bàsicament per valorar i significar i 
ressaltar doncs el que és un treball de mesos que tant políticament des de la regidoria, però tot 
l’equip de govern estem implicats, com a nivell tècnic i ressaltar doncs això, que són obres 
que hi ha coses que estem parlant, per exemple, del col·lector de Can Gorgs, doncs que el 
projecte ja el tenim acabat, ja el tenim sobre la taula tant dels ajuntaments de Barberà i 
Sabadell com de Badia i que és una bona notícia. És una notícia important i que ens posa 
sobre un calendari de treball per poder executar les obres a partir dels primers mesos del 
2018.
Després també, com s’ha dit, hi ha algunes modificacions que van destinades a manteniment 
ordinari d’edificis i també doncs el tema de les subvencions del IBI i els vehicles de la 
brigada, però després també estem parlant doncs d’actuacions que van en la línia doncs 
d’anar més enllà i que són aquests projectes que ha comentat, també la Carmina. De fet estem 
parlant..., i jo sí que bueno volia reiterar-los perquè estem parlant del pla especial del Riu 
Ripoll i Bosc de Santiga que és un compromís que també en aquest ple es va aprovar una 
moció per tal de salvaguardar aquest espai i que el que necessitava és que hi hagués un 
planejament que fos l’instrument o l’eina que ens ajudes a aquesta preservació i a mirar que 
els usos socials d’aquest espai doncs estiguin ordenants.
També ja s’ha esmentat el tema de les prospeccions arqueològiques i el pla director del 
castell, que això també era un compromís que hem anat comentant formalment i públicament, 
però que ara ja diguéssim que es plasmarà en treballs concrets i que diguéssim que a la ciutat 
i al castell de Barberà doncs es necessita d’aquest pla director, que és el que hauria d’oferir un 
espai de participació, a entitats i ciutadania i també a l’Ajuntament i a definir els usos que ha 
de tenir aquest castell.
Després també l’encàrrec d’estudis socials per diferents peticions o estudis que estem tenint 
de modificacions del pla general, que ja s’ha esmentat, que són modificacions, propostes de 
modificació de plans generals que estan ubicades al barri del Parc Central i també de Ca 
n’Estaper i diguéssim també el que volem és que aquestes modificacions o, almenys 
l’Ajuntament i el govern municipal, es sustentin amb estudis socials justificatius.
Després també estudis complementaris a banda d’altres coses i treballs que estem fent en el 
tema de la remunicipalització del servei de neteja en edificis municipals, també dins 
d’aquesta partida van estudis que s’han d’afegir a altres feines que estem fent en aquest sentit.
Després ja s’ha esmentat el tema de la proposta del skate park i de les pistes de petanca, que 
són dues demandes dels col·lectius afectats, tant de la gent que utilitza les petanques a la 
Romànica, com al Parc de Can Serra i que des de la regidoria d’Esports doncs s’ha treballat 
per oferir una proposta unitària al Parc Central del Vallès i també des de la regidoria de 
Joventut doncs s’ha treballat amb els col·lectius de joves que fan ús dels skate perquè també 
tinguem aquest projecte ubicat. No estem parlat d’una renovació del actual skatepark que 
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aquella instal·lació, aquell modul, sinó diguéssim pensar més en la construcció d’un parc urbà 
destinat al skate.
I després, per últim, un altre dels compromisos de l’equip de govern és l’estudi per construir 
la sala de cerimònies del tanatori. 
Vull dir, són actuacions, són projectes, són previs a execucions d’obra i que haurien de tenir 
la seva plasmació durant el 2018. Però sí que des de Junts i en consonància amb tot l’equip de 
govern, el que volem ressaltar és que són projectes que van en la línia de predibuixar una 
mica el per què estem a l’Ajuntament i per què apostàvem per aquest canvi polític, no? 
Diguéssim que hi haguessin actuacions que anessin al model de ciutat que compartim tant 
Esquerra Republicana com Plataforma Ciutadana, com Junts per Barberà i jo entenc que 
coneixent una mica els posicionaments que hi hauran i els diferents grups que també estan a 
l’oposició també podem compartir.
I res, bàsicament que és un govern que treballa amb l’equip tècnic municipal i un govern que 
treballa en el sentit de dir doncs això, de mobilitzar els diners que tenim com a romanents i de 
pressupost municipal per fer obres que són molt necessàries i jo aquí, sí que torno a insistir, 
vull dir, hi ha una notícia important i que jo crec que tothom hem de valorar positivament que 
és que la ciutat ha posat les eines per posar-nos al dia amb una obra tant necessària com és el 
col·lector de Can Gorgs. Gràcies.

(Amb posterioritat a la votació del dictamen l’alcaldessa realitza la intervenció següent)

Sra. Fuster: I ja que hem nomenat la petanca, doncs que sapigueu que estem d’enhorabona 
aquesta setmana la petanca local amb un veí de Barberà del Vallès que ha guanyat una 
medalla de bronze en un dels mundials. Per tant, doncs enhorabona a ells.

_____________________

5 APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ

5.1 EXP.: PHXP170001. XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI  A 1 DE 
GENER DE 2017.

D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Barberà del Vallès 
efectuat entre l’INE, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i un cop 
resoltes les discrepàncies trobades en els diferents fitxers tractats, s’ha obtingut la xifra final 
d’habitants de Barberà del Vallès, a data 1 de gener de 2017, que es detalla més avall, segons 
consta a l’annex I d'aquest expedient.

Vist allò que disposa el capítol IV del títol II del Reglament estatal de població i demarcació 
territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, i modificat 
per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

Vista la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la 
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de 
la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal 
(BOE número 71, de 24 de març de 2015).

D’acord amb el que estableix la Resolució de 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de l’INE 
i el Director General de Cooperació Local, per la qual es dicten les instruccions tècniques als 
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ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població (BOE número 299, de 15 de desembre de 2005).

En virtut del que disposa la clàusula quarta del Conveni de gestió del padró municipal 
d’habitants, signat en data 9 de desembre de 2002 entre aquest Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, Departament d’Estadística i Població.

I d'acord amb el que disposa el Capítol I del Títol II de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, sobre les competències del municipi en matèria de 
territori i població, amb determinació i afecció dels corresponents drets i obligacions de la 
població.

Es proposa l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar, d’acord amb la normativa exposada, el detall numèric d’habitants (annex 
I), corresponent a la xifra anual de població del municipi a data 1 de gener de 2017, conforme 
al resum següent:

Dones Homes Total habitants de dret
16663 16202 32865

Segon.- Notificar aquest acord als Serveis d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament, Secció 
responsable de la gestió del padró municipal d'habitants.

Tercer.- Donar publicitat d'aquest acord mitjançant la seva exposició tant en el tauler 
d'anuncis com a la pàgina web municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sra. Pérez: Com bé saben els ajuntaments tenim l’obligació de fer la revisió de xifres de 
població conjuntament amb l’Institut Nacional d’Estadística i la Diputació de Barcelona. La 
normativa al respecte està detallada en tota la part expositiva de l’acord i, per tant, anirem a la 
resolutiva. Com cada any per aquestes dates en aquest punt aprovem, portem a aprovar el 
detall numèric d’habitants corresponents a la xifra anual de la població del municipi a data 1 
de gener de 2017. Sent aquesta un total de 16663 dones i 16202 homes, fent un total 
d’habitants de 32865 persones.
No hi ha gaire a comentar d’aquesta xifra, només que per segon any consecutiu la població de 
Barberà continua creixent, sí que és veritat que la crescuda d’aquest és més petita que la de 
l’any anterior, han estat 30 persones, i que la proporció d’homes i dones es manté com en els 
darrers anys amb un 51% - 49%.
Aquest acord es notificarà als Serveis d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament que és la secció 
responsable de la gestió del padró municipal i s’exposarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
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municipal. Només comentar això, gràcies.
_____________________

6 APROVACIÓ

6.1 EXP.: RHRR17015. INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2017.

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, estableix 
al seu article 18.Dos, que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior a l'1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2016. La normativa pressupostària expressada permet l'increment salarial de les retribucions 
del personal municipal amb els límits anteriorment assenyalats.

La referida normativa determina l'import del sou i triennis, en funció dels diferents grups i 
subgrups de classificació professional, així com del complement de destinació, a percebre a 
l'exercici de l'any 2017. Aquestes imports estan incrementats en un 1% respecte dels imports 
corresponents pels mateixos conceptes per a l'exercici 2016.

L'esmentat article 18 té el caràcter de bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149.1.13ª i 156.1 
de la Constitució espanyola, conforme s'estableix a l'apartat Onzè del citat article de la Llei 
pressupostària per a l'exercici 2017, consideració que fa d'obligat compliment per a aquesta 
Administració les previsions contingudes al mateix.

La Mesa General de Negociació de matèries comunes d'aquest Ajuntament, integrada per la 
representació de l'Ajuntament 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), 
facultada per la normativa pressupostària general aprovada per a l'exercici 2017 i l'article 37.1 
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, ha adoptat, en data 12 de juliol de 2017, un acord 
relatiu a l'increment de les retribucions del personal municipal per a l'exercici 2017.

En aquest acord, la Mesa General de Negociació de matèries comunes, atenent a la normativa 
vigent en matèria pressupostària i els límits establerts per la mateixa, manifesta la voluntat 
d'actualitzar les retribucions del personal municipal per a l'any 2017 mitjançant, per una 
banda, l'aplicació dels nous imports establerts per la normativa per l'any 2017 dels conceptes 
de sou, triennis i complement de destinació i, per una altra banda, per l'increment de la 
quantia anual del complement específic assignat al lloc de treball en un percentatge de l'1% 
respecte de la quantia vigent a 31 de desembre de 2016.

Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les previsions del present 
acord.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les atribucions 
atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de règim local i demés normativa concordant i d’aplicació,
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S’ACORDA:

Primer.- APROVAR l’increment salarial per al personal municipal de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès corresponent a l'exercici 2017.

Aquest increment, en la seva quantia i forma pel que fa a sou, triennis i complement de 
destinació, serà l’establert en l’article 18 i següents de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. Pel que fa al complement específic 
assignat a cada lloc de treball contemplat a la vigent Relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, aquest complement incrementarà la seva quantia anual en 
un 1% respecte de la vigent a 31 de desembre de 2016, de conformitat amb l'acord de la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, de data 
12 de juliol de 2017.

Segon.- FACULTAR a la regidoria delegada de Recursos Humans per a l’adopció de les 
resolucions i la realització de les gestions i actuacions que siguin necessàries per a l’execució 
del present acord.

Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a les seccions de Recursos Humans, 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament als efectes del seu compliment, així com al 
Comitè Unitari de Personal.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sra. Pérez: Tal i com recull la llei de pressupostos generals de l’Estat per aquest 2017 hi ha 
un article en el que diu que les retribucions del personal públic de treballadors i treballadores 
públiques s’ha d’incrementar en un 1%. Aquesta mateixa llei fa referència explícita que tant 
els sous dels diferents grups i subgrups com el complement de destinació i triennis és qui ha 
de tenir aquest augment i deixa a criteri dels ens corresponents l’aplicació d’aquest increment 
a d’altres complements de caràcter salarial.
Reunida la mesa general de negociació el proppassat 12 de juliol on estan representats tant 
l’Ajuntament com les diferents organitzacions sindicals en representació en el nostre 
Ajuntament es va acordar que l’increment de les retribucions aquest increment de l’1% també 
afectés al complement específic. Amb aquesta mesura el que volem des de l’equip de govern 
és compensar els anys de congelació salarial que han suportat els i les empleades municipals.
És per tot això que portem a aprovar aquest increment salarial per al personal municipal de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès corresponent a l’exercici 2017 en un 1% tant en el sou, en 
els triennis, en el complement de destinació, com en el complement específic.
En el segon punt dels acords s’estableix que quedo facultada per l’adopció de les resolucions 
i la realització de les gestions i actuacions que siguin necessàries per a l’execució d’aquest 
acord i que, com no pot ser d’una altra manera es donarà trasllat del mateix a les seccions de 
Recursos Humans i Tresoreria i Intervenció de l’Ajuntament, així com al comitè unitari del 
personal municipal. Moltes gràcies.
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_____________________

7 DONAR COMPTE

7.1 EXP.: RHSA17009. DONAR COMPTE DECRET NÚM. 1769, DE 14 DE 
JUNY DE 2017, D'EXTINCIÓ DE RELACIÓ LABORAL.

ES DÓNA COMPTE AL PLE  dels següents actes i fets:

- Que, en compliment del que disposa l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim local, i demés normativa concordant i d'aplicació, es dóna 
compte al Ple de l'extinció de la relació laboral que mantenia el senyor JUAN 
SÁNCHEZ-FORTÚN HERNÁNDEZ amb aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 1769, 
de data 14 de juny de 2017.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

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

Sra. Pérez: El decret que fa referència, el 1769, fa referència a l’extinció de la relació laboral 
per causes subjectives per inaptitud sobrevinguda d’un treballador municipal.
Com queda recollit al mateix decret el treballador després d’una incapacitat temporal de 
llarga durada derivada d’un accident de treball que va tenir lloc al novembre de 2013 i amb 
una concatenació temporal de diferents situacions administratives que no li han permès al 
treballador incorporar-se al treballador al seu lloc de treball es va trobar amb una alta del 
ICAM i va sol·licitar que si li valorés la seva aptitud mèdica per poder exercir les funcions 
del seu lloc de treball. 
Després de la revisió mèdica realitzada pel servei de prevenció de riscos laborals contractat 
per aquest Ajuntament el resultat del qual conclou que el treballador és apte amb restriccions. 
Considerant que aquestes restriccions són de certa rellevància i que impossibilita al 
treballador el desenvolupament ordinari de les seves funcions i tenint en compte el 
compromís que va adquirir aquest Ajuntament a tractar de manera individualitzada totes els 
casos d’alta mèdica de l’ICAM i donar suport a les persones que patissin aquella situació. Es 
va considerar oportú efectuar una extinció de la relació laboral, com deia abans per causes 
objectives per inaptitud sobrevinguda.
A títol informatiu perquè tinc constància que algú havia demanat la dada, evidentment el 
càlcul de la indemnització al treballador ha estat calculat en funció de la normativa 
corresponent dels 20 dies per any treballat amb el màxim de les 12 mensualitats. Moltes 
gràcies.

Sr. Rivera: Restar assabentats i desitjar-li a aquest company que li vagi molt bé i que la seva 
salut li permeti una qualitat de vida suficient. Gràcies.

_____________________
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8 APROVACIÓ MODIFICACIÓ

8.1 EXP.: UPPP160001. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL 
PLA PARCIAL DE DELIMITACIÓ DEL CENTRE LOGÍSTIC SECT OR 
"CAN RABELLA".

Vist el projecte de Modificació puntual del Pla parcial de delimitació del centre logístic 
Sector "Can Rabella", que ha estat presentat per a la seva aprovació per la raó social SBD 
CREIXENT, SA.

Atès que la modificació puntual que se sotmet a aprovació té per objecte essencial la 
flexibilització de les determinacions del Pla parcial vigent (aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 16 de novembre de 2005) 
relatives a la regulació volumètrica i al règim d'ús compatible amb l'ús principal, en front del 
detall i precisió amb que planteja la seva proposta arquitectònica i paràmetres d'ús, què amb 
el temps s'han evidenciat excessivament rígids i unívocs per donar resposta a les demandes 
actuals, que requereixen d'espais més polivalents i funcionals. Alhora suposa una major 
racionalització en els criteris d'utilització del territori tendents a la millora de la sostenibilitat 
ambiental mitjançant la preservació dels recursos naturals i valors del territori.

Atès que el projecte va ser aprovat inicialment per decret d'alcaldia núm. 2017LLDC000422, 
de 10 de febrer de 2017, i ha estat sotmès a tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, 
donant-li la publicitat exigida legalment, durant el qual no s'ha formulat cap al·legació, 
observació ni suggeriment.

Atès que simultàniament s'han sol·licitat informes als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, dels quals, transcorregut en el termini legal per evacuar-los, només 
s'ha rebut el de la Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment, qui l'ha emès en 
sentit favorable.

Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, a qui se li 
va sol·licitar informe de conformitat amb les previsions de l'article 85.5 del Text refós de la 
Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (en endavant TRLU) ha 
emès acord indicant a l'Ajuntament que, en tractar-se de la modificació d'un pla parcial de 
delimitació, de conformitat amb l'article 80, e) del mateix text legal, en relació amb els seus 
articles 86 i l'article 96, no li compet l'emissió de l'informe sol·licitat, sinó l'aprovació 
definitiva del projecte, però n'ha avançat una valoració tècnica del document posant de 
manifest la conveniència d'introduir-hi determinades esmenes.

Atès que la societat promotora de la modificació ha presentat davant l'Ajuntament un nou 
document refós en què dóna resposta a les observacions de la CTU i incorpora a l'efecte 
determinades esmenes respecte el text original.

Atès l'informe emès pels serveis tècnics municipals en sentit favorable a l'aprovació 
provisional del projecte, de conformitat amb el nou document refós, tot posant de manifest 
que les esmenes introduïdes no suposen cap modificació substancial del document aprovat 
inicialment, de tal manera que esdevé innecessari un nou tràmit d'informació pública ni de 
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sol·licitud d'informes.

Atès que, tant de la proposta de modificació puntual del pla parcial presentada com dels 
informes continguts a l'expedient es desprèn que ha quedat raonada i justificada la necessitat, 
l'oportunitat i la conveniència d'aquesta proposta en relació amb els interessos públics i 
privats que hi concorren.

En virtut de tot quant ha estat exposat, de conformitat amb les disposicions normatives ja 
invocades, així com amb l'article 101 del TRLU, en quant a la possibilitat d'iniciativa privada 
en la tramitació dels plans parcials urbanístics, i amb els articles 80.e), 85, 86, 96, 97 i 102 
del TRLU i 107, 117 i 118 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol, en quant a la tramitació d'aquests instruments urbanístics; amb el 
dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 de territori i medi ambient, 
desenvolupament econòmic, comerç i ocupació; i fent ús de les facultats que confereix a 
aquest òrgan municipal l’article 52.2, c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, es proposa l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla parcial de delimitació del 
centre logístic Sector "Can Rabella", segons nou document refós presentat per la raó social 
SBD CREIXENT, SA, que incorpora determinades esmenes no substancials per donar 
resposta a les observacions realitzades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit 
metropolità de Barcelona en el seu acord de data 13 de juny de 2017.

Segon.- Trametre el projecte aprovat provisionalment, conjuntament amb una còpia de 
l'expedient administratiu tramitat, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit 
metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, si així escau, ja que és 
l'organisme competent per fer-ho de conformitat amb l'article 80, e), en relació amb els 
articles 86 i 96 del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Tercer.- Notificar aquest acord a SBD CREIXENT, SA, amb expressió dels recursos que 
procedeixin contra el mateix.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 15 (2 RECUPEREM, 2 PP, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)
Vots en contra: 6 (PSC)
Abstencions: 0

_____________________

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

Sr. Díaz: Bona tarda de nou. Doncs aquí el que estem fent és aprovant l’aprovació 
provisional del pla parcial de delimitació de Can Rabella. Diguéssim, que és un projecte... ja 
hem parlat en algun ple, és un projecte conegut, antic i que diguéssim que per situar-ho una 
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mica per la gent que ens està escoltant o ens està seguint pel ple, és una parcel·la o un àmbit 
que està al nord, a l’altra costat de la carretera B-140, carretera de Santiga a Santa Perpetua. 
És un espai en el nostre terme municipal, per tant, som l’Ajuntament que hem de tramitar el 
procediment urbanístic i el que estem fent és fer aquesta aprovació provisional per poder 
enviar si finalment l’aprovem a la Generalitat perquè acabi de fer l’aprovació definitiva, si ho 
considera adient. De fet ja hem rebut algunes indicacions o algunes recomanacions perquè 
adapten aquesta modificació i estem davant de canvis que ja hem anat parlant i que ja vam 
comentar a la comissió informativa, són canvis no substancials. Diguéssim que ara el que 
estem fent o almenys des de l’òptica com ho puc veure jo com a geògraf i persona que també 
coneix el tema urbanístic que és un planejament normal, diguéssim que sense tantes 
restriccions on estem parlant de lactar o donar una certa flexibilitat als usos també. I després 
també algunes intervencions en l’àmbit medi ambiental i de sostenibilitat.
I el que estem fent, ja dic, és una aprovació provisional que si tira endavant el que farem és 
enviar-ho a la comissió d’urbanisme de la Generalitat perquè acabi de fer l’aprovació 
definitiva.
Si voleu, doncs passaré a llegir els acords.
(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 8.1 de la preacta)

Gràcies.
 
Sr. Báez: Para manifestar nuestro voto en contra.
Mira, no es tanto por la modificación puntual, que ha quedado claro que se hace con el 
objetivo de flexibilizar el propio plan parcial y a petición de la sociedad promotora que es 
SBD CREIXENT i sobretodo teniendo en cuenta que la participación de Barberà en la 
delimitación de todo el centro logístico es sólo del 16%. Por lo tanto, entendemos que a esta 
petición cabe esta respuesta en el pleno. Y también podemos considerar que los parámetros 
que regían la comisión territorial de urbanismo de Barcelona en el año 2005 hayan podido 
quedar obsoletos. Ese tema lo tenemos claro.
Por tanto, como grupo municipal les diré el por qué de nuestro voto en contra. 
Primero, esta modificación ya fue aprobada inicialmente por decreto de Alcaldía el 10 de 
febrero de 2017 y estuvo sometida a información pública. Por lo tanto, no entendemos que 
ahora o por qué ahora se necesita la concurrencia del pleno para ratificar ese decreto o 
entenderíamos que la concurrencia del pleno para ratificar el decreto, pero no para iniciar una 
nueva aprobación provisional que entiendo que será provisional en tanto en cuanto la 
aprobemos aquí y la enviemos a la comisión territorial de urbanismo, como decía, ¿no?.
Pero bueno, así mismo, en su día partiendo del decreto que decía antes, se pidió un informe a 
esa comisión territorial y esta ya les contestó que no le compete la emisión de informe sino la 
aprobación definitiva del mismo. Cosa que también es verdad. O sea lo que no entiendo es 
como se llegó a pedir un informe a la comisión que tiene que valorar si aprueba o no aprueba.
Por lo tanto, ya no sabemos en cuántos estadios vamos a pasar. Es decir, hay una aprobación 
inicial por decreto, ahora estamos en una aprobación provisional, el siguiente paso 
entendemos que tiene que ser la definitiva. Pero no nos negaran que eso nos lleva a algo de 
confusión ¿no?.
Entonces si la comisión territorial urbanística aprueba y no informa porque los informes que 
hay en el expediente aseguran que la modificación ha quedado razonada y justificada y que 
las enmiendas introducidas no suponen ninguna modificación sustancial, como también ha 
dicho el regidor, pero es que a la vez esos informes aseveran la necesidad, la oportunidad y la 
conveniencia en relación a los intereses públicos y privados y nos preguntamos cuáles son 
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esos intereses, tanto los públicos como los privados. Los públicos los podemos compartir, 
seguro que los ha enumerado el regidor, pero los privados, estaría bien que los conociésemos 
¿no? 
Porque hemos pasado de un ordenamiento y unos parámetros de usos determinados a un 
ordenamiento polivalente y funcional. Es decir hemos pasado que antes decíamos esto va así 
a casi decir ahora, díganos usted señor interés privado cómo quiere que sea. Y miren, ni tanto 
ni tan calvo. Es decir, ni tan radical es quizás en el posicionamiento del año 2005 ni tan 
flexibles ahora en el 2017. Ese uso más polivalente que se le va a dar, muy bien, pero 
dígannos el qué, cuál es su propuesta de ese uso polivalente. ¿Estamos hablando de un gran 
operador logístico, de un operador alimentario, de un operador de ocio, de qué hablamos? 
¿para quién va a ser esa "barra libre", entre comillas, que estamos ahora aprobando de forma 
provisional? 
Eso lo que creo que hace es confusión porque si se hubiese puesto encima de la mesa, quizás 
más información respecto a que con esta modificación tenemos la posibilidad de que tal 
empresa u otra empresa se ubique en el término, que eso cree no sé cuántos puestos de 
trabajo, etc. pues seguramente yo no estaría en este discurso, ahora aquí. 
Pero como decía antes, lo que está creando es confusión y falta de información, cosa que 
tampoco nos sorprende, lo de la falta de información. Así que si ustedes no ponen las cartas 
boca arriba primero y nos explican el verdadero plan que hay ya adelantado o comprometido, 
difícilmente van a contar con nuestro voto. 
Así pues y sabiendo que la propuesta de resolución saldrá adelante con los votos del propio 
gobierno y porque los partidos de la oposición tampoco han intervenido..., pues como le decía 
al principio, votaremos en contra. Insisto no por la modificación en sí sino por su falta de 
información transparencia y por supuesto por el veto a la participación si realmente hay un 
operador interesado y no nos lo han puesto en conocimiento.

Sr. Díaz: Començaré per la part potser més d’explicació de reiterar del que ha dit la 
Generalitat és que ells són els competents perquè és un pla parcial de delimitació, són els 
competents per fer l’aprovació definitiva i de fet el que ens han tornat a reclamar és això, que 
fem l’aprovació provisional perquè ells ja seran els que fan l’aprovació definitiva i això és el 
que estem fent ara. 
És un tema que a nivell de Generalitat ens ha demanat que funcionem així perquè és un pla 
parcial de delimitació i així ho requereix. I el que estem fent, torno a insistir, vull dir, em 
sorprèn a vegades alguns comentaris respecte a un projecte que jo recordo un ple, ara no sé 
quin d’ells, però ja en portem uns quants, que diguéssim que això és una de les tantes i 
tantíssimes patates calentes que ens ha deixat la..., que ja sé que hi ha gent que li molesta que 
haguem de parlar de l’herència, però aquest govern dedica part del seu temps i és normal que 
l’haguem de dedicar perquè hem de donar respostes a tot, dia a dia, però hem de dedicar part 
del nostre temps a unes coses que no estaven en el nostre programa electoral, que és el que 
dic, aquestes patates calentes. Que estem parlant de manteniments d’edificis deficients, estem 
parlant, diguéssim, de diferents coses que hem hagut de dedicar temps i energies i que ho hem 
de fer perquè estem obligats, som uns representants escollits pel poble i som el govern 
d’aquesta ciutat i ho hem de fer, però diguéssim que a vegades em sorprèn i sobretot el senyor 
Antonio Báez que és la persona que ostentava aquest càrrec i que per sort va haver-hi un 
canvi polític a Barberà perquè poguessin haver-hi altres idees, altres maneres de funcionar a 
l’àmbit de l’urbanisme d’aquesta ciutat i que coneix molt bé aquest projecte. 
Vull dir, aquesta patata calenta l’Ajuntament se la troba, aquest govern se la troba i ja he 
explicat que no és un projecte en el qual, jo personalment com a geògraf i defensor d’un 
model territorial, que compartim tot l’equip de govern i segurament també part de l’oposició, 
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no era el projecte que nosaltres haguéssim fet per aquell àmbit, però que les conseqüències 
econòmiques de tirar enrere aquest projecte suposaven..., diguéssim que unes càrregues per 
l’erari públic i per les arques d’aquesta ciutat i també de Sabadell, que diguéssim que el que 
havíem de fer és trobar solucions. 
El que estem fent aquí i jo estic aquí per defensar els interessos públics. Clar que hi ha uns 
interessos, SBD CREIXENT i ja ho ha recordat molt bé l’Ajuntament de Barberà té el 
16,01% d’aquesta junta de compensació, el 83,99% el té SBD CREIXENT i diguéssim que 
les dues persones responsables un és el senyor Maties Serracant, l’actual alcalde de Sabadell i 
l’altre sóc jo, però que SBD CREIXENT està formada també, a part d’administració pública 
de l’Ajuntament de Sabadell, també està composada per interessos privats.
Jo el que dic, que el que estic defensant aquí, el que estem defensant l’equip de govern són 
interessos públics. Jo qui es farà càrrec d’això..., és que l’Ajuntament ni ha d’entrar, ni jo 
entraré, ni cap persona d’aquest equip de govern entrarà a qui serà qui, de la forma legal que 
s’hagi de fer, del procediment que s’hagi de seguir legalment, doncs serà l’adjudicatari 
d’aquest sector.
El que estem fent, com dic, és fer un planejament urbanístic normal perquè potser el que no 
era normal en el seu moment era fer un planejament per un àmbit industrial, de polígon 
industrial bàsicament i estrictament on només es podia fer un centre logístic, un projecte en el 
qual es definia com s’havien de fer els carrers, els edificis, l’arquitectura d’aquell projecte i el 
que estem fent ara pel bé de poder comercialitzar un àmbit i donar-hi una certa dinamització i 
que pugui sortir doncs operadors públics, privats o público-privats que puguin trobar 
interessant el fet d’invertir-hi en aquest àmbit i que es pugui doncs tirar endavant. Això és el 
que estem fent i torno a insistir també, ho he dit, hi ha un aspecte urbanístic d’arquitectura 
que sí que és veritat que es flexibilitza però que diguéssim que els plans parcials de 
delimitació en un àmbit industrial el que han de definir són els usos generals, no han de 
definir al detall de fer el projecte. 
A vegades és explicar les coses sense..., ara tenim el projector aquí a la sala, poder a vegades 
als plens aniria bé que hi haguessin imatges que estiguessin donant suport al que estem 
explicant. Aquest projecte, aquesta part o això que estem discutint ara seria molt útil que la 
ciutadania complementés el que estic dient en un mapa per ubicar on està, perquè per això ho 
he dit també, perquè segurament molta de la gent que està aquí no sap ni on està aquest 
polígon. 
El que estic dient és això, vull dir, el projecte anterior era un projecte que definia, per dir-ho 
així, fins i tot la marca de les calcetes o dels calçotets del que s’havia de fer allà, perquè 
m’entengueu en un pla, en un to informal.
Ara el que estem fent és delimitar sense que no canviï la capacitat constructiva, el volum 
constructiu d’aquest àmbit, el que estem fent és poder donar la viabilitat a altres usos, que no 
només sigui i que sigui un aspecte centrat, estrictament a l’àmbit logístic i que després també 
el que estem fent és alguna actuació vinculada al que era el tema mediambiental i els efectes i 
els impactes que té tota la urbanització del sector de Can Rabella i tot el sector industrial, que 
ja està al terme municipal de Sabadell que ha tingut uns efectes molt negatius..., per exemple, 
en el Torrent de Can Llobateres, això és el que hem estat treballant. Llavors, el que estem fent 
és treballar en aquesta línia. 
Insistir, a mi em sorprèn que l’anterior regidor d’aquest àmbit i bon coneixedor i diguéssim 
que l’anterior govern i que jo voldria que us ho prengueu, diguéssim que va ficar en aquesta 
aventura a aquest municipi vau ser el Partit Socialista de Catalunya i el que està intentant fer 
aquest govern, en consonància també perquè formem part de la junta de compensació, vull 
dir, la junta de compensació torno a insistir la encapçalen el senyor Maties Serracant, que 
suposo que la continuarà encapçalant encara que ara ha d’assumir el càrrec d’alcalde i l’està 
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assumint també el regidor d’urbanisme d’aquest Ajuntament, que en aquest cas, doncs 
temporalment sóc jo.
I aquesta és la feina que estem fent i jo entenc que el que estem defensant aquí també són els 
interessos públics.
Sobre la informació, jo aquí també sóc una persona que podem fer i fins i tot l’equip de 
govern podem fer autocrítica, però també és això, també l’interès de poder explicar les coses 
que estem fent. A Barberà ja va haver-hi un acte en el qual es van explicar els projectes 
urbanístics, per exemple, que estaven vinculats a l’AMB, el compromís per explicar les 
coses..., jo entenc que tot l’equip de govern el tenim i si cal explicacions i més actes públics 
on expliquem aquests projectes ho farem. De fet al setembre el que volem explicar perquè la 
ciutadania també necessita més que anar explicant el que anem fent, que vegin una actuació 
de govern coherent en l’àmbit de l’urbanisme i del territori i que també això s’ha d’explicar a 
la ciutadania i ho puguem compartir, aquest és l’interès, aquesta és la feina que fem i aquesta 
autocrítica la faig i la puc assumir en el sentit de dir que hem de fer més esforços per explicar 
les coses i perquè també la ciutadania de Barberà també s’impliqui en el que és la defensa del 
territori i el desenvolupament sostenible del territori del nostre municipi. Gràcies.

Sr. Báez: Sí, mire señor Díaz, yo he empezado diciendo que nuestro voto era en contra no 
tanto por la modificación puntual del plan. Y que además entendía lo de la flexibilización. 
Pero le voy a matizar varias cosas. 
Primero, en ningún momento yo he dicho que esto había que tirarlo hacia atrás, cuando se 
repase usted el pleno cuando tengamos el acta, este pleno verá que yo en ningún momento lo 
he dicho.
Segundo, el PSC no puso a este Ayuntamiento en ninguna aventura. Hubo una modificación, 
como usted sabe del término municipal de Barberà del Vallès y Sabadell, y por esa 
modificación del término al Ayuntamiento de Barberà le correspondió un 6% de terreno en 
esa banda, al otro lado de la carretera que va hacia Santa Perpetua. Al tener ese 6% del 
aprovechamiento urbanístico del plan se le ha sumado un 10% más, para no andar con 
decimales, por tanto, como decimos tenemos un 16% en ese área que nos ha venido no 
porque el Partido Socialista haya querido, sino porque no hemos renunciado a lo que nos ha 
parecido que era nuestro. Primero al 6% por la modificación del término municipal y segundo 
al 10% por lo que nos toca por la compensación del plan parcial.
Entonces, tampoco me diga que usted ha promovido o que el Partido Socialista dejó de 
promover, porque con ese 16% mientras SBD CREIXENT no tire el plan hacia adelante a 
usted se le pueden pasar los años, que se le pasó al PSC también, porque en su momento SBD 
CREIXENT hizo el plan parcial de la parte que compete a Barberà nosotros aportamos cómo 
queríamos que fuese ese ámbito competencial pero, evidentemente, quien lo tiene que 
promover es el que tiene la gran mayoría del plan parcial, no el PSC ni el Ayuntamiento de 
Barberà. Nosotros lo estamos moviendo ahora porque  SBD CREIXENT lo está moviendo. 
Nosotros nos movemos ahora con este acuerdo porque SBD CREIXENT lo ha pedido y se va 
a tomar este acuerdo por eso mismo, no estamos con una herencia ni una patata caliente. Es 
un tema del día a día y que se puede ahora mover y  no hacer. 
Es decir, lo puede aprobar la Comisión Territorial de Urbanismo y por cuestiones equis o por 
cuestiones económicas no desarrollar hasta de aquí a 5 años. Por lo tanto, será una patata 
caliente quizás para el próximo equipo de gobierno que haya también después de las 
elecciones del 2019, o para el mismo para el que sea. 
Es decir, esto no lo promovemos nosotros. Yo ya le he dicho que no estaba en contra del plan, 
que me preocupaba la aseveración que hay en los documentos que hay en el expediente que 
hablan de la necesidad, la oportunidad y la conveniencia en relación a los intereses públicos, 
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que lo entiendo, y a los intereses privados, que no lo entiendo. Simplemente era eso. Gracias.

Sr. Díaz: Per deixar clares dues coses i jo crec que a vegades ho he dit i a vegades puc 
semblar agre, però sóc clar. Jo patates calentes no li deixaré o no li voldré deixar a la persona 
que m’hagi de substituir en la regidoria de Territori i Medi Ambient o com es decideixi dir en 
el següent mandat. És un compromís que tinc perquè és una experiència que he viscut i que 
estic vivint i que no m’agrada i que espero no deixar-li cap patata calenta, ja sigui a un 
company meu polític que pugui ostentar aquesta regidoria o companya o sigui d’un altre 
partit polític.
I insistir-hi, vull dir, sembla que quan estiguem parlant de SBD CREIXENT jo el que estic 
dient quan dic que l’anterior govern, i legítimament, igual que aquest govern té també una 
idea del que ha de ser el model de ciutat i una idea de l’urbanisme i com hem d’intentar 
començar a fer actuacions en el qual anem a un altre tipus d’urbanisme o tipus de ciutat, 
diguéssim, que jo no...no s’ho prenguin tampoc negativament el que estic dient és que qui 
SBD CREIXENT com ara, i ho he citat especialment perquè SBD CREIXENT 
majoritàriament la part que la domina, perquè ens entenguem, és la part pública que és 
l’Ajuntament de Sabadell, per això hi ha dos representants polítics encapçalant SBD 
CREIXENT i l’altra la part de l’Ajuntament de Barberà que és aquest 16%, vull dir, hi ha 
polítics i que jo el que m’hagués agradat i quan dic també que no vull dir deixar cap patata 
calenta a la següent persona que em pugui substituir és el que estic dient, quan fem urbanisme 
fem política i jo entenc que tranquil·lament l’anterior govern del senyor Bustos, com 
l’anterior de l’Ana del Frago i en aquest cas  de l’Antonio Báez perquè era el responsable 
d’Urbanisme, entenc que podien haver fet política i que legítimament van optar per fer una 
cosa que potser si hagués estat l’actual equip de govern en aquell moment, doncs potser 
haguéssim definit l’àmbit d’una altra manera. Perquè, torno a insistir, a mi m’agradaria que 
no tendíssim a fer tants centres logístics, miréssim de fer unes infrastructures de transport que 
facin eficients els nostres polígons, en el sentit de dir que treballadors i treballadores puguin 
accedir amb transport públic allà, i no infectar, i no pressionar un àmbit com és el d’aquesta 
carretera, que diguéssim que si l’omplin de centres logístics i de camions està posant una 
pressió encara més forta perquè es pugui justificar o hi hagi sectors econòmics, empresarials 
o fins i tot socials i polítics que ens pressionin en la urbanització d’una carretera com és la 
Interpolar, que aquest equip de govern i la part que jo represento de Junts no estem gens 
d’acord amb aquesta infrastructura.
Per això estic dient, quan fem urbanisme fem política i SBD CREIXENT estava encapçalada 
per una part política de l’Ajuntament de Sabadell molt important. I que igual que ara hem 
hagut de parlar políticament per veure com es donava solució a aquest àmbit, doncs 
anteriorment també es podia haver fet i legítimament entenc que el Partit Socialista va optar 
per arribar a uns acords o per arribar a unes dinàmiques de treball amb l’Ajuntament de 
Sabadell per anar en una direcció que aquest equip de govern, ja dic, que a mi m’agradaria 
arribar a un equip de govern que comencessin de zero, això és impossible perquè hi ha 
canvis, la ciutat es transforma més enllà del que fem els polítics i les polítiques. Però que 
torno a insistir, situem el debat on l’hauríem de situar i que cap problema també perquè el 
Partit Socialista en aquest cas doncs tingui una opció de vot diferent a la de la resta de grups, 
tant de l’equip de govern, com de l’oposició. Gràcies.

Sr. Báez: Súper breu. Gràcies.
S’ho pot prendre com un consell o com vulgui. Miri, si vostè no vol deixar cap herència ni 
cap patata calenta ni cap tema sobre la taula, deixi de treballar ja perquè si vostè continua 
treballant fins al dia de les eleccions algun tema a sobre la taula el deixarà viu, no podrà 
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rematar tot. Si treballa fins a aquell dia, si deixa de treballar any, any i mig abans o dos, 
segurament doncs ja no deixarà res. Només li dic això. Gràcies.

Sr. Díaz: Gràcies pel consell, jo li agafo. Quan dic patata calenta i que no voldria, són temes 
estructurals que condicionin la feina del proper equip de govern, vull dir, jo el dia a dia estaré 
fins l’últim dia que em toca, que serà l’últim dia de les properes eleccions municipals i estaré 
fent coses. L’única cosa que entenc que hi ha temes estratègics de ciutat i aquest ho era, 
aquest ho era, quan estem parlant d’urbanisme i d’aquests tipus de plans parcials, estem 
parlant de projectes estructurals de ciutat i d’una envergadura i d’una incidència grandíssima 
que condiciona el que és la definició al final del que és el territori i del que és la ciutat i el 
municipi i que són aquest tipus de patata calenta que no vull deixar o no voldria deixar i que 
treballaré per no fer-ho. Gràcies.

_____________________

9 INICIAR TRAMITACIÓ

9.1 EXP.: UBAC170001. INICIACIÓ TRÀMITS I GESTIONS P ER AL 
TRASPÀS DE LA TITULARITAT D'UN TRAM DE  LA N-150.

Vist l'informe emès pel cap de l'Àrea de Serveis Territorials en relació amb l'eventual traspàs 
o cessió de la titularitat del tram de la carretera Nacional 150 (en endavant N-150 o Carretera 
de Barcelona comprès entre el PK 6-940 (rotonda no inclosa) i el PK 8+590 (límit entre els 
termes municipals de Barberà del Vallès i Sabadell).

Atès que de l'informe esmentat es desprèn que la carretera ha esdevingut, de fet, un carrer de 
la ciutat, integrat en la seva xarxa viària, però en el qual conflueixen competències de la 
Generalitat, com a titular de la via, i de l'Ajuntament. Aquesta situació determina la necessitat 
que ambdues administracions actuïn de manera coordinada per al desenvolupament de les 
diferents actuacions i situacions que concorren en el vial. Coordinació que no sempre és fàcil 
com a conseqüència de les diferents prioritats de cada administració, en el sentit que el Servei 
Territorial de Carreteres prioritza els aspectes relacionats amb el trànsit i els objectius 
municipals estan més orientats a minimitzar el seu impacte ambiental i a aconseguir la 
integració del vial a la vida de la ciutat.

Atès que l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha intentat en els últims anys donar un caràcter 
més urbà i amable al tram de la carretera N-150 que passa pel municipi, desenvolupant una 
nova secció tipus amb àmplies voreres, amb carril per a bicicletes, l'enllumenat, arbres, 
rotondes i passos de vianants. 

Atès que el Servei Territorial de Carreteres, amb motiu de la sol·licitud d'informes referents a 
aquest tram de carretera per a les diferents actuacions municipals a desenvolupar, ve oferint 
com a alternativa el traspàs de la mateixa a aquest Ajuntament, per així tenir plena autonomia 
municipal en les actuacions que es vulguin dur a terme.

Atès que a nivell municipal, s'han valorat els aspectes exposats i en base a l'informe tècnic ja 
esmentat, es considera favorable l'inici dels tràmits per al traspàs del tram de la carretera 
N-150 de referència.

Atès que l'oferiment de l'alternativa de traspàs per part de la Generalitat de Catalunya també 
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s'ha fet a altres ajuntaments per on conflueix aquesta carretera i en atenció al principi de 
col·laboració entre administracions, es considera útil contrastar les necessitats i interessos 
públics de la resta de municipis limítrofs i estudiar si és convenient exercir una gestió 
coordinada i conjunta davant de la Generalitat. 

Atès que l'article 48 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel que s'aprova el Text refós 
de la Llei de carreteres i l'article 172 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament general de carreteres, contemplen la possibilitat de traspassar els trams 
concrets de carreteres de la Generalitat, que tinguin un trànsit majoritàriament urbà, a 
l'ajuntament respectiu, bé a proposta d'aquest o per iniciativa de l'Administració de la 
Generalitat, i sempre que hi hagi acord entre les administracions cedent i cessionària.  

Atès que l'article 66.3, b) i d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, atribueix al municipi la 
competència de l'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes i la 
pavimentació de vies públiques urbanes.

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

És per tot això que, d’acord amb l’informe que ha emès al respecte els Serveis Tècnics,  amb 
el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 de territori i medi ambient, 
desenvolupament econòmic, comerç i ocupació; i fent ús de les facultats que confereix a 
aquest òrgan municipal l’article 52.2 r) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, ja indicat, es proposa l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Manifestar l'interès de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en obtenir el traspàs al 
municipi per la Generalitat de Catalunya de la titularitat del tram de la carretera Nacional 150 
(Ctra. de Barcelona) comprès entre el punt kilomètric 6+940 (rotonda no inclosa) i el punt 
kilomètric 8+590 (límit entre els termes municipals de Barberà del Vallès i Sabadell), sempre 
que s'assoleixi un acord amb l'administració autonòmica i aquest sigui satisfactori per als 
interessos i necessitats municipals.

Segon.- Endegar contactes amb els ajuntaments dels municipis de Sabadell, Cerdanyola del 
Vallès i Ripollet, limítrofs amb el terme municipal de Barberà del Vallès i pels quals 
discorren trams de la N-150, amb la finalitat de contrastar les diverses necessitats i interessos 
públics de cadascun dels municipis que conflueixen sobre aquest vial, per valorar la 
conveniència i utilitat de realitzar una actuació conjunta i coordinada davant la Generalitat de 
Catalunya per a l'obtenció del traspàs de la titularitat de trams del vial de referència constant.

Tercer.- Iniciar, en el seu cas, en vista del resultat de les gestions esmentades al punt ordinal 
anterior, la tramitació que resulti escaient per a l'efectiva cessió o traspàs al municipi del tram 
de la N-150 identificat en el punt primer.

Quart.-Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Sabadell, a l'Ajuntament de Cerdanyola del 
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Vallès i a l'Ajuntament de Ripollet, perquè en tinguin coneixement dels mateixos.
VOTACIÓ:

Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 15 (2 RECUPEREM, 2 PP, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB)
Vots en contra: 6 (PSC)
Abstencions: 0

_____________________

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

Sr. Díaz: Bona tarda de nou. Aquest també és un tema que hem anat tractant tant en 
comissions informatives, però també en el ple, vull dir... L’Ajuntament de Barberà s’està 
trobant...l’Ajuntament i la ciutat, no? Ens estem trobant que la Generalitat, per segona 
vegada, ens tomba diferents actuacions que teníem previstes, legítimes, a l’àmbit del que és la 
N-150. De fet l'última intervenció de bloqueig que ha fet la Generalitat és en relació als 
projectes que tenim vinculats amb l’AMB, que coordinem amb ells, amb aquests diners que 
nosaltres paguem a nivell d’IBI, que ens ho retornen en projectes. Diguéssim que tenim 
bloquejats un d’aquests projectes d’urbanització de l’àmbit de la N-150, que diguéssim que 
hem tornat a tenir un bloqueig per part de la Generalitat. 
L’anterior va ser quan vam fer l’aprovació quan estàvem treballant el pla de mobilitat que 
també vam tenir doncs un bloqueig o una negativa per part de la Generalitat a actuacions que 
haviem de fer en l’àmbit de la N-150. Davant d’aquesta situació també coneixem que altres 
municipis propers, com Sabadell o Ripollet, Cerdanyola i també Montcada doncs estaven una 
mica, o estant tenint la mateixa resposta per part de la Generalitat. El que fem o almenys 
aquest és l’objectiu de l’equip de govern, és mirar de desencallar aquesta situació, entenent 
que la carretera de Barcelona ha deixat de ser una carretera d’àmbit, diguéssim, estructural i 
supramunicipal, i que no deixa de ser actualment un carrer més d’aquesta ciutat i que hem de 
mirar de pacificar, doncs, diguéssim que l’objectiu és mirar de tenir la gestió directa d’aquest 
àmbit. 
Això sí, no a qualsevol preu. L’experiència amb la Generalitat és que hi han diferents 
projectes, també hem parlat del col·lector de Can Gorgs, hi ha compromisos que la 
Generalitat s’ha desdit d’ells, compromisos també amb altres àmbits que tampoc desencalla 
la Generalitat i, per això, també és veritat que sí que hi ha l’interès d’estudiar la possibilitat, 
perquè al final no deixa de ser una mena de remunicipalització, vull dir, de gestionar 
directament l’àmbit de la N-150, però que no..., insisteixo, no fer-ho a qualsevol preu. 
I en aquesta línia doncs el que iniciar els tràmits per estudiar la viabilitat i l’adquisició i la 
gestió directa d’aquest àmbit de la N-150. També és veritat, que ho volia esmentar que sí que 
és veritat que altres municipis s’estan trobant amb la mateixa situació i el que volem també és 
fer-lo de forma coordinada perquè entenem que la Generalitat a vegades es té força quan 
anem plegats i plegades a reclamar, més que quan a vegades anem sols o soles.

(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 9.1 de la preacta)

Sr. Rivera: Molt breument. Mostrem el nostre acord total a la qüestió de la pacificació de la 
N-150 no és nova, és una qüestió que ve de molts anys. Recordo la primera discussió del 
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primer pla de mobilitat, ja hi era aquest interès de convertir aquesta via, que ens parteix el 
municipi en una via intraurbana, una via pacificada, una via pública. A veure, el contingut de 
l’acord, entenem que és una declaració d’intencions i nosaltres estem totalment d’acord. Sí 
que això té conseqüències en la mobilitat i entenem que això es tindrà en compte. Per tant, el 
vot serà favorable.

Sr. Báez: Bueno pues casi empezar como acabé el punto anterior, por el tema de la 
información, mismamente a lo que se refería ahora el señor Rivera, es decir, ¿sabemos que 
pasaría si realmente la N-150 fuese una vía absolutamente urbana y con lo que dice la 
propuesta de resolución?, claro, tendríamos que tener alguna alternativa.
Sí que es cierto que han iniciado o han denominado a esto trámite y gestión o iniciación de 
trámite y gestión, pero para el viaje de trámite y gestión tampoco se necesitan alforjas. 
Ustedes inicien las conversaciones que quieran, hablen con quien quieran y luego póngannos 
una propuesta encima de la mesa. Una propuesta que sea valorada, objetivizada, razonada, 
con un proyecto concreto, con unos por qués y con esa propuesta pues valoremos el interés 
para la ciudad o no. 
Hagamos esos procesos participativos que tanto proclaman y así sabremos todos, no sólo el 
equipo de gobierno y la oposición si nos da chance, sino todos los ciudadanos de Barberà lo 
que queremos que sea la N-150 a su paso por Barberà y si conviene o no adquirir esa 
titularidad.
¿Realmente creen que sin un trazado alternativo como se decía ahora la N-150 tiene un 
tránsito mayoritariamente urbano?, que sería el requisito fundamental para el traspaso. Ya les 
digo que no, lo que pasa es que a la Generalitat si les sacamos el gasto de encima pues nos 
dirá que quién la pide la lleva, ¿no?
Miren, de entrada, el traspaso de la titularidad, quiere decir o querrá decir más gasto para 
Barberà.
No sólo la Generalitat no cumple con sus compromisos y obligaciones con este y otros 
ayuntamientos, por lo menos éste, y también otros tal y como dice la propuesta de resolución 
los liberemos de ellas. Entonces a eso ¿cómo le llamarían?, ¿que es una amnistía de 
responsabilidad?, porque, claro, el hecho de quedarse la titularidad de la carretera significa 
exonerar de responsabilidad económica a la Generalitat respecto de ella. Entonces saber que 
tomar esa titularidad requiere un coste, sabemos o no sabemos, mejor dicho, cómo nos la van 
a entregar si en el estado actual o previamente harán trabajos necesarios para entregarla 
reformada o arreglada, o harían algún tipo de obra en contraprestación, ya que nunca más 
volverán a gastar dinero en esa vía, que ustedes llaman urbana pero que el artículo 172 del 
Decret 293/2003 considera urbana una vía en cuanto a que su tránsito mayoritariamente sea 
urbano o no. No a que circule por dentro de una ciudad, es decir, si los vehículos que pasan 
son vehículos urbanos o son interurbanos, es decir que vienen y van a otras ciudades. Así 
consideran o no si una vía es urbana, no por el hecho de que pase por el medio de una cuidad. 

Y luego ¿qué quieren hacer ustedes con la N-150?. Ya hemos leído que le quieren dar un 
carácter más urbano y amable, si estamos de acuerdo, pero eso ¿qué es para ustedes? porque 
cada uno no podemos tener un punto de vista o incluso los ciudadanos, un punto de vista 
diferente… quieren hacer una rambla, ya vemos que hay varios ejemplos que han puesto en la 
propuesta de resolución (carril bici, más árboles, más rotondas, aceras más anchas, más 
iluminación, más pasos de peatones,…). Obviamente eso es humanizar la carretera N-150 
pero ¿dónde está la alternativa? ¿qué alternativa tenemos? Porque para hacer eso 
necesitaríamos una ronda que tenga un fácil acceso y una fácil evacuación. La C-58 no es una 
ronda, es una autopista o una autovía. 
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A nosotros nos parece bien lo del tema de humanizarla pero también habrá que darle una 
alternativa al tráfico y los conductores también son parte y son ciudadanos y también tienen 
derecho a decidir. Así pues y mientras no veamos un proyecto, que ni que sea en fase 
embrionaria tampoco cuenten con nosotros para esta aventura. Gracias.

Sr. Díaz: Ho he explicat clarament, vull dir el primer punt de l’acord diu que assoleixi un 
acord amb l’administració autonòmica, la Generalitat, i aquest sigui satisfactori per als 
interessos i necessitats municipals. Vull dir, aquí el que estem fent i ho he esmentat a l’inici. 
Estem davant d’un bloqueig, de fet ara el que tenim és un compromís d’inversió de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona que no podem engegar perquè ens ho ha tombat la Generalitat 
perquè diu que aquí no podem fer aquest tipus de projecte i que l’hem de modificar per 
complet. Llavors tenim dues alternatives: desistir d’aquesta inversió que té la ciutat amb 
l’Àrea Metropolitana o reaccionar..., que el que estem fent és reaccionar, vull dir, aquí..., jo és 
que arriba un moment que em perdo perquè des de la bancada socialista a vegades arriben 
consideracions que aquest govern sembla que no sé, que estigui  en un llit allà dormint o de 
festa i no governi. I jo..., la realitat que expliquem aquí cada dia és que governem que fem 
coses i que aquí el que estem fent és reaccionar ràpidament a un tema de passar a l’ofensiva 
amb un tema que ho tenim bloquejat. Això és el primer pas. 
L’altra sí que aquí tornem a parlar d’urbanisme, tornem a parlar de model de ciutat, vull dir, 
si vostès consideren que hem d’entrar amb una esquissitesa sobre la categoria que té tot 
l’equip de govern, agafo..., demano permís a Esquerra Republicana, també a la Plataforma 
Ciutadana per Barberà i Junts per Barberà el que tenim clar i ja ho han dit també els 
companys de Recuperem és que hem de pacificar aquest àmbit. 
Aquest és l’objectiu. Aquí no hi ha discussió. 
Nosaltres el que volem és que la carretera de Barcelona perquè de fet ara estem en unes 
intervencions que s’estan començant ara a fer els estudis perquè hi ha unes reclamacions 
veïnals en les cruïlles que creuen d’una banda a l’altra de la ciutat perquè hi ha inseguretat 
perquè els cotxes circulen molt ràpidament. L’Ajuntament ara farà inversions per canviar la 
semaforització per donar seguretat a la gent que passa en bicicleta, caminant,...vull dir, clar 
que la volem pacificar, aquest és l’objectiu. Ara altra cosa que ara el que estem reaccionant 
ràpidament per mirar de desbloquejar una situació. Conèixer, perquè el que estem dient també 
és fer uns treballs..., perquè la Generalitat potser que digui que no posa un duro, però és que 
també ho ha dit amb el col·lector. L’ACA, no? Tornem a parlar del tema aquest, què fem? 
Com que la Generalitat no posa els diners, ens esperem, no?. 
Doncs sí tenim els diners i l’Ajuntament al final també assumir i això ho vau fer vosaltres, i 
això va ser una cosa valenta de dir doncs assumim la part que li toca i ho tirem endavant. 
L’equip de govern el que diu reaccionem ràpid i si finalment això té un cost per la ciutat. 
Tindrà un cost econòmic, sí, però tindrà una repercussió positiva a nivell de ciutat si 
l’arribem a pacificar i a fer actuacions. Que el que demanem és començar per aquests treballs. 
Ara la ciutat no sap la situació d’aquesta carretera, el cost que tindrà, però el que volem fer és 
que encara que la Generalitat digui que no posa un duro, sí que tenir un informe tècnic que 
digui la carretera de Barcelona està així, així i així i això necessita no sé quants diners per 
posar-ne al dia, que la Generalitat no vol pagar, doncs ja mirarem nosaltres com ho fem. 
Quan això ho tinguem és el moment, entenc jo de tenir un debat de ciutat, de tenir un debat 
de ciutat i que també parlem de mobilitat, aquí s’està dient i ja m’agrada que parlem sobre 
això perquè al final estem fent política i parlem d’urbanisme, que és una cosa que m’agrada i 
que per això també estic encapçalant aquesta regidoria és el tema de les alternatives. 
Alternatives? Doncs no sé, Junts per Barberà considera que l’alternativa sí que és l’autopista i 
és la inversió en transport públic. No hem de fer una variant de la N-150, quan ja estem 
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rodejat d’autopistes i de vials ràpids i el que hem de fer és una inversió en transport públic. 
Tenir un debat de ciutat de què passa amb el carrer Cerdanyola, si realment és un carrer que 
podem acabar d’obrir, connectar i coordinar amb Badia, que hi hagi una actuació coordinada 
que això sí que donaria..., doncs canviaria molt la dinàmica d’àmbits com la ronda de l’est, 
carrer Urgell... tot aquell tram, canviaria de la nit al dia, si poguéssim desencallar aquesta 
situació i que torno a insistir, vull dir, la Generalitat ha de fer la seva feina, el govern de 
l’Estat també ha de fer la seva feina amb la inversió que necessita la ciutat i la comarca del 
Vallès en temes d’infrastructures i aquest és el debat que hem de fer. Alternatives, variants? 
L’Ajuntament de Barberà no demanarà una variant de la N-150 per quedar-nos la N-150, no? 
El que estem dient, és que la N-150 a Barberà es diu carretera de Barcelona i si entenem 
aquest canvi, aquí ningú li diu la nacional, la gent li diu carretera de Barcelona, les adreces 
diuen això, és un carrer, és un eix que l’hem de pacificar i aquest és l’objectiu. I el que estem 
fent són iniciar uns tràmits que és veritat que ens ha agafat una mica amb el pas canviat. Sí. 
Quan va haver-hi el pla de mobilitat era una cosa que podríem assumir, vam considerar de 
fer..., adaptar el que ens estava demanant la Generalitat, però ara que tenim bloquejat una 
actuació que són uns diners públics, que tenim una intervenció... que l’AMB ja la tenia per 
licitar, per començar..., vull dir, l’Ajuntament ha de reaccionar i el que estem fent és 
reaccionar, ser valents i valentes i llavors sí que quan tinguem estudi és el moment d’oferir i 
d’obrir un procés participatiu en el qual la ciutat decideixi i participi del que s’ha de fer amb 
la carretera Barcelona, això sí també és legítim, l’equip de govern també té una idea del que 
hauria de ser i torno a insistir la idea és que aquest àmbit s’ha de pacificar.

Sr. Báez: Yo creo que reaccionar responsablemente no es asumir un gasto o un coste para 
toda la vida o básicamente no es quitar las obligaciones a la Generalitat. 
Pacificar, sí pero ¿cómo?, ¿a qué coste?.
¿Qué solución daremos al tráfico rodado o motorizado?.
Eso es simplemente lo que yo quiero que pongan encima de la mesa. Es decir, alguna 
alternativa. Pero no podemos ir con los brazos abiertos a pedir algo que sabemos que nos no 
van a dar, si están deseando dárnoslo para imputarnos…, no imputarnos, sino para que 
asumamos todos los gastos que representa esa carretera y como Montcada lo está haciendo, 
Ripollet lo está haciendo, Cerdanyola lo está haciendo y Sabadell también quiere hacerlo pues 
la Generalitat se va a quitar de un plumazo hasta Terrassa como 25 kilometros de carretera 
nacional que de tener el mantenimiento ahora asumido, van a tener de dejarlo asumido. 
Porque lo del colector es cierto, nosotros tomamos la decisión de asumir el 25% que el ACA 
dijo que no pagaba, pero primero es puntual, es un 25% y segundo, una vez lo paguemos nos 
tocará repetir contra el ACA. Es decir, podremos iniciar unas acciones judiciales para 
reclamar este 25%, que yo entiendo que ustedes van a hacer diligentemente,  pero era un solo 
gasto pero lo otro es para toda la vida y a cambio de qué. El a cambio póngalo encima de la 
mesa porque a lo mejor nos interesa o que nos hagan una ronda o algo que nos pacifique la 
N-150 o la carretera de Barcelona, pero que a su vez por la ronda Santa Maria o la calle 
Circunvalación entremos a la altura de la primera rotonda de Barberà y salgamos por encima 
de la Románica para no molestar a nadie de los vecinos ni a los de la carretera de Barcelona 
ni a los de Románica. Gracias.

Sr. Díaz: Torno a insistir. Ho he repetit en la rèplica, el primer acord, torno a llegir-lo 
«...sempre que s’assoleixi acord amb l’administració autonòmica (que s’entengui Generalitat) 
i aquest sigui satisfactori per als interessos i necessitats municipals.»
Vull dir, que anem amb els braços oberts pues...bueno no sé. També em sorprèn que el que va 
servir en el seu moment pel seu govern i que l’he esmentat jo, no ho ha esmentat vostè, amb 
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el tema de l’ACA i del col·lector, sembla que no pugui servir per aquest equip de 
govern...bueno no sé, és igual. 
No entraré en aquestes...però torno a insistir no anem amb els braços oberts, anem a fer un 
estudi que realment tinguem un informe tècnic que avaluï econòmic que és el que s’ha de fer 
allà, quin cost té per poder reclamar en el moment que sigui necessari...no sé, igual en algun 
moment, l’espai polític que representa Junts per Barberà pues governa la Generalitat amb 
aquest nou estat o amb el que decideixi la població de Catalunya i igual desencallem tots 
aquests temes financers que tenim pendents amb l’Ajuntament de Barberà i amb la resta 
d’ajuntaments.
Ara, també dic una cosa. L’Estat espanyol també un dèficit molt gran d’infrastructures, per 
exemple podríem parlar del famós tram ferroviari, que a qui li toca posar la inversió és ADIF 
i qui li toca posar la inversió a l’Estat.
I després també una cosa. Ho deixaré clar. Vull dir, i aquí no aniré amb subterfugis. Nosaltres 
no li demanem a la Generalitat una ronda, si estem en contra del 4rt cinturó, no sé, situem les 
coses on hem de situar-les. Vull dir, ara hi ha un debat a l’Àrea Metropolitana, de fet els 
nostres fills i filles, segurament tindran un entorn molt més dur de vida, si no canvien la 
mobilitat i si la seguim centrant amb el cotxe i és legítim que Barcelona faci el seu debat, que 
posarà traves a que la gent que som de l’Àrea Metropolitana...pues traves a la circulació en 
cotxe i jo crec que tots els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana hem de treballar en aquest 
sentit. 
Nosaltres no demanarem una ronda, ni una variant. Nosaltres el que demanem a la Generalitat 
que sigui corresponsable, que sigui responsable de les seves obligacions i si no ho és els 
ajuntaments hem de ser valents. 
I torno a insistir aquí el que fem és reaccionar a un bloqueig que està posant en greu crisi una 
intervenció que teníem ja consensuada i que anava a licitació amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Per tant, no sé ja dic, podem optar per diferents coses. L’equip de govern es va 
posar sobre la taula renunciar a aquesta inversió de l’AMB, però per què hem de renunciar 
aquesta inversió si com a  Ajuntament, al final torno a insistir, jo he parlat també de 
remunicipalització? En Can Rabella perdem patrimoni, patrimoni que vam aconseguir amb el 
que diu la llei que ens correspon de tants per cents. 
Aquí pues no deixa de ser una remunicipalització que guanyem la gestió directa d’un eix tant 
important com és la carretera de Barcelona, que no parem de rebre peticions de veïns i veïnes 
que ens demanen que pacifiquem aquest àmbit i que el que necessitem és poder-ho..., és que 
perquè ens entengui la gent, el problema que tenim allà és que fins i tot intervencions perquè 
entengueu, vull dir, ara va haver-hi un temps que va haver-hi una certa polèmica a la ciutat 
amb el tema de les plataformes dels bus, no? Que el que estàvem era col·locant unes 
plataformes perquè els busos no haguessin d’aparcar, sinó perquè la llei el que diu és que els 
busos no han d’aparcar, han de quedar-se en el carril i poder continuar, que han de ser els 
cotxes els que s’han de parar. Diguéssim que la problemàtica que tenim és que ens han 
tombat el projecte de l’AMB que el que està fent que l’aparcament de l'autobús que hi ha 
actualment a la carretera Barcelona, del carrer Llimona amb la carretera de Barcelona, que 
diguéssim que no, que hem de fer l’aparcament del bus, vull dir..., aquest és el tipus 
d’actuació que jo sí que m’agradaria que la gent entengués el que estic explicant que és 
totalment contradictori que l’Ajuntament i el govern municipal de Barberà ha de reaccionar. 
Vull dir, nosaltres volem fer aquella actuació i la volem fer així perquè no té sentit que 
estiguem posant plataformes a la ciutat perquè els autobusos no hagin d’aparcar i resulta que 
ara la Generalitat ens diu que..., ara és veritat, i aquí doncs no som tontos ni tontes, que la 
Generalitat és veritat que actua amb la resta de municipis igual perquè sí que vol desprendre’s 
d’això, nosaltres el que diem és no anar amb el lliri a la mà, sinó anar a negociar tenint 
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l’estudi nostre, propi que pugui dir quan cost i que és el que necessita aquesta carretera i ser 
valents, perquè si..., torno a insistir, igual que ha passat amb el col·lector, si la Generalitat no 
col·labora i nosaltres ho podem assumir com a ciutat, doncs tirem endavant perquè al final 
poder gestionar directament l’àmbit de la carretera de Barcelona, jo entenc que no hi ha cap 
aspecte positiu des del punt de vista social, econòmicament? Doncs segurament, clar que 
tindrà un cost, doncs és que té un cost tot, també el polígon, també qualsevol carrer, estem 
parlant de reasfaltar carrers..., vull dir, això és una cosa diària que l’Ajuntament de Barberà 
no ens hem de prendre les coses com despeses, que són una llosa, sinó que són inversions de 
ciutat i són inversions socials.

_____________________

10 MOCIONS

10.1 EX`.: 2017N060U0240013. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 
PER BARBERÀ PER SOL·LICITAR ELS BÉNS IMMATRICULATS PER 
LA JERARQUIA CATÒLICA.

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

"En 1998 el Govern del Partit Popular, presidit per José María Aznar, va modificar el 
Reglament Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el Registre de la 
Propietat, la qual cosa fins aleshores no era possible per la seva naturalesa històricament 
pública i per tractar-se de béns fora del comerç. Davant la manca de títols de propietat sobre 
aquests, la jerarquia catòlica va ressuscitar l'ús de dues normes franquistes i inconstitucionals 
en un Estat aconfessional, aprovades en 1946 i 1947: els articles 206 de la Llei Hipotecària i 
304 del Reglament Hipotecari. El primer article equiparava l'Església amb l'Administració 
Pública, atorgant-li el privilegi d'accedir al registre de la propietat sense necessitat d'aportar 
títol de domini. El segon equiparava els diocesans amb notaris, de manera que podrien 
certificar-se a si mateixos la propietat d'un immoble no inscrit. A través d'aquest procediment 
irregular, s'han inmatriculat, sense aportar cap títol, milers de béns a Espanya de tota índole 
(40.000 en paraules de la mateixa Conferència Episcopal). Normes sens dubte 
inconstitucionals i fins i tot reprovades amb duresa pel Tribunal Europeu de Drets Humans, 
declarant la nul·litat de les mateixes i condemnant a l'Estat espanyol per haver-ho permès. 
 
Ha de quedar clar que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propietat, que molts 
d'ells han estat construïts i restaurats amb diners públics o del poble, que sobre la immensa 
majoria dels mateixos recau la responsabilitat pública de la seva tutela cultural i patrimonial i, 
finalment, que consta fefaentment la immatriculació de milers de béns de culte en manifest 
abús de dret i frau de llei, tant per la data de la seva immatriculació (abans de la reforma de 
1998), com per no haver estat posseïts mai per la jerarquia catòlica (solars, habitatges, 
camins, cementiris, jardins, frontons, locals comercials o places públiques), ni, en tot cas, 
haver documentat de forma fefaent la seva propietat. La pressió ciutadana i política ha 
destapat nombrosos escàndols en tot l'Estat, provocant l'aprovació de la llei 13/2015, que 
modifica la Llei Hipotecària per eliminar el privilegi registral esmentat i evitar d'aquesta 
forma un possible recurs d'inconstitucionalitat. Però ho fa sense efectes retroactius, amb què 
es produeix una amnistia registral sobre els milers de béns inscrits per l'Església Catòlica 
durant tot el seu període de vigència.
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S'ha sol·licitat al Govern central en repetides ocasions una llista dels immobles immatriculats 
per aquesta via, amb la finalitat de poder conèixer la magnitud real d'aquesta privatització, el 
cost social derivat de la descapitalització soferta, contrastar la seva titularitat i actuar en 
contra seva quan la seva naturalesa pogués ser pública. Els parlaments de País Basc, Navarra, 
Aragó, Canàries o Balears, ja han aprovat lleis per sol·licitar aquesta informació als deganats 
dels seus col·legis registrals. De la mateixa manera, ha ocorregut en molts municipis de tot el 
territori de l'Estat, amb el suport de tots els partits polítics. Molts d'aquests béns ja han estat 
impugnats i d'altres recuperats per al domini públic. Però amb prou feines coneixem una 
mínima part del patrimoni privatitzat mitjançant aquest procediment, la qual cosa obliga a 
haver-los de sol·licitar a cada Ajuntament. 

Per tot això, el grup municipal Junts per Barberà, proposa a l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès  l’adopció del següent

ACORD:
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Barberà del Vallès recapti dels Registres de la Propietat la 
llista dels béns immatriculats a l'empara i durant la vigència de l'article 206 de la Llei 
Hipotecària per l'Església Catòlica en les seves diferents denominacions: Diòcesi, Bisbat o 
similars, per tal que es pugui analitzar la situació d'aquests béns a tot l'Estat. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament doni trasllat d'aquest acord a la Coordinadora RECUPERANDO (
coordinadorarecuperando@gmail.com), i, quan estigui disponible, es faciliti la informació 
que s'obtingui a la dita Coordinadora i al ple de la corporació.
 
Tercer.- Que l’Ajuntament notifiqui l’adopció d’aquest acord a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________

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

Sra. Ramos: Bona tarda, com ha dit la Sílvia tenim un text perquè s’ha procedit a fer una 
petita modificació en un dels acords, com que no canvia el contingut, sinó que el que fa és 
reiterar la intenció d’interès general de la moció, continua per via ordinària. I passo a llegir el 
text de la moció.

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

Sr. Rivera: Molt breument. Nosaltres ja la versió anterior ja ens semblava bé, entenem que 
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no és substancial la modificació, per tant, li donarem suport.
Fer un parell de comentaris. 
El primer és que, bueno, no cal que ressuscitin aquestes normes perquè són encara part del 
residu franquista que tenim a l’estat. La Llei hipotecaria com d’altres que n’hi ha, poques per 
cert, de les lleis importants, aquesta segurament és l'última que queda sense que en 
democràcia s’hagi fet una llei que la substitueixi. 
Poc més a afegir, la part expositiva l’explica molt bé, però sembla mentida que en ple segle 
XXI encara es confongui i ja ho dic per endavant perquè després no es malinterpreti que 
l’església catòlica i malauradament cada cop en comptes de reduir-se els privilegis d’aquesta 
jerarquia i aquesta església catòlica el que es fa és repartir més privilegis, entre altres 
congregacions religioses, que tinguin un avantatge un privilegi respecte a la resta de ciutadans 
i ciutadanes. Va sent hora que aquest concordat amb la Santa Sede es denunciï i que mai més, 
siguem Estat espanyol o siguem Republicana catalana, que mai més tinguem un concordat 
amb aquest estat masclista que és el Vaticà. Gràcies.

Sr. Fernández: Buenas tardes y gracias. Bien desde el grupo del Partido Popular votaremos 
en contra, básicamente por lo extraño de la petición y es que el Ayuntamiento tenga que 
gastar un dinero en obtener una información que es pública, de fácil acceso y que tengamos 
después que ceder esa información a una entidad particular o con unos intereses particulares y 
privados y que tienen como digo la posibilidad de acceder a esa información asumiendo ese 
coste. Entre otras cosas también porque el Registro de la Propiedad pues uno se tiene que 
identificar para obtener la información y entre esa normativa hay que identificar cuál es la 
finalidad con la cual se solicita la información y también una de las leyendas que aparece 
también cuando nos referimos a este tipo de informaciones que no se va a ceder a terceros.
Por lo tanto, me parece que..., esto en cuanto a los acuerdos pues no nos parece nada 
procedente. En cuanto al motivo de la moción pues estamos una vez más en lo que se 
pretende que es hacer gala de un anticlericalismo y poco más. Estamos hablando de una 
normativa que aquí se ha hablado nuevamente del Franquismo. La izquierda tiene una bicoca 
con el tema de Franco, ustedes lo necesitan, a Franco, y son los que mantienen su memoria, 
sin embargo yo creo que la demagogia hay que...sí, sí señor Rivera, le digo usted ha dicho que 
son una normativa franquista. Evidentemente, las normas que se aprobaron fueron en 1949 
pero es que la normativa de 1946, perdón, cuando incluía la posibilidad de la iglesia, del 
clero, de inmatricular y es decir de registrar esas fincas que no estaban registradas en el 
registro de forma directa. Ese procedimiento especial venía también de un reglamento 
hipotecario de 1915, es decir, que ya en 1915 estaba esa potestad y no sólo en 1915 sino que 
viene del RD de 6 de noviembre de 1863 que permitía al clero, a los diocesanos respectivos 
registrar esos bienes que pertenecían a la iglesia excepto los bienes de culto. 
Excepto los bienes de culto ¿por qué?, no porque como dice la moción porque sean de 
dominio público o dice públicos, ¿por qué no se inscribían o por qué estaban exceptuados de 
inscripción estos bienes como eran las iglesias, las catedrales...es decir, los templos?. Pues 
algo tan evidente porque era público y notorio que los templos pertenecían a la iglesia. Lo 
público no es que fuera la propiedad sino que lo público era lo manifiesto y la notoriedad con 
la cual estos bienes pertenecían al clero. Y precisamente porque el Registro de la Propiedad 
era un organismo que se creó precisamente para el tráfico inmobiliario y no se entendía, 
lógicamente, que estos bienes, que no era porque fueran públicos como se dice en la moción 
sino porque eran res sacra, es decir, bienes sagrados o bienes de Dios y por lo tanto estaban 
excluidos del tráfico inmobiliario. Precisamente por esas razones porque era conocido y 
público que eran bienes de la iglesia por los cuales estaban excluidos de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 
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¿Qué pasó, en 1998? Porque también sale José María Aznar y da la sensación en la moción, 
que José María Aznar resucitó una ley franquista. Como hemos dicho este procedimiento 
especial viene de cuando se constituyó, formalizó el Registro de la Propiedad, en 1863, pues 
lo que hizo José María Aznar es simplemente constatar, bueno no José María Aznar sino el 
gobierno de entonces, era constatar que a partir de que se aprobó la Constitución Española 
esta norma que impedía a la iglesia registrar los bienes de culto, era una norma que era 
inconstitucional precisamente porque discriminaba a la iglesia católica o le impedía registrar 
esos bienes cuando a otras confesiones religiosas estaban inscribiendo sus templos. 
Y a partir de la aprobación de la Constitución, como digo, esa norma que impedía a la iglesia 
registrar los templos devino inconstitucional. 
El RD que se menciona en la moción pues lo que hizo es constatar esa inconstitucionalidad lo 
cual, ¿qué pasó? pues que la iglesia católica vino a registrar todos estos bienes, que no 
estaban previamente registrados como digo.
Por otra parte, evidentemente las circunstancias por las cuales se estableció el procedimiento 
especial de acceso directo de la iglesia, en 1863, es que hay que dejarlo claro, es que esto fue 
así desde 1863 hasta el 2015, que lo modificó el Partido Popular. No es por una razón 
confesional sino fue porque en el momento en que el Registro de la Propiedad se creó y se 
concibió el gobierno tenía un especial interés en que se inscribieran todas esas propiedades, 
de tal manera que todos los bienes que tenía la iglesia que era ingente, era una ingente 
cantidad de inmuebles hubieran colapsado la jurisdicción judicial del siglo XIX y entonces lo 
que se habilitó en 1863 fue la idea de que todos estos bienes de estos patrimonios ingentes 
como eran los de la iglesia y el de los ayuntamientos, el de las provincias, el del Estado..., es 
que quedaba la posibilidad de que mediante una certificación se pudieran inscribir. 
Y esta es la razón, no es una razón, como se ha dicho aquí de tipo confesional, no. Es 
evidente que ese privilegio, hoy en día es un privilegio, ya no tiene razón de ser y 
precisamente el gobierno de España, en este caso, del Partido Popular la modificó y cambió la 
ley, que como digo era así desde 1863, ya no se pueden inscribir bienes de culto de forma 
directa sino que hay que ir al régimen general del expediente de dominio o el acta de 
notoriedad pero digo todo esto porque en la moción, como digo, volvemos a insistir sobre lo 
mismo, sobre la reivindicación que no se entiende que hayan pasado dos períodos 
republicanos y no se modificó ese privilegio, ha pasado todo el periodo en el que hubo dos 
legislaturas con Zapatero, que era el periodo en el que más bienes de culto se inscribieron por 
parte de la iglesia y no pasó nada, no hubo ninguna recogida de firmas, no hubo ninguna 
Plataforma que pidiera esto, ni se modificó nada precisamente porque no era necesario. 
¿Y qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Pues gobierna el Partido Popular y a pesar de que 
evidentemente ya se ha modificado continuamos con la misma cantinela. Yo creo que 
tenemos un Estado de Derecho que permite revisar situaciones que no se hubieran ajustado a 
la legalidad y por lo tanto peticiones como ésta solo sirven para lo que es, que es para volver 
a insistir en el anticlericalismo de partidos de izquierda que no entiendo qué voluntad hay 
porque es evidente que la catedral por el decoro..., la catedral de las provincias son bienes de 
la iglesia y siempre lo han sido. 
Por lo tanto, nuestro partido y nuestro grupo municipal aquí, entendemos que lo que se pide 
en estos acuerdos y acabo ya, es una cosa absolutamente innecesaria, además estas personas 
que se asocian bajo este nombre de coordinadora de Recuperando tienen la posibilidad ya de 
poder hacer esa información y por lo tanto, nuestro grupo votará en contra.

Sr. Pubill: Bona tarda. El nostre vot serà a favor i esperem que després d’escoltar al senyor 
Jaime doncs no haguem d’anar a l’infern per això.
Sobre l’origen de la qüestió, nosaltres compartim que el RD de 1867/1998 pel qual es van 
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modificar alguns articles del reglament hipotecari va oblidar dos principis fonamentals. El 
primer és que el nostre sistema registral la inscripció no té caràcter constitutiu del bé o del 
dret que s’inscriu, sinó que a l’hora d’inscriure els béns en aquest cas l'església catòlica cal 
demostrar la substantivitat del títol que s’al·lega. 
I d’altra també es va obviar que certs béns de domini públic són inapropiables, així doncs 
sempre resulta necessària l’existència d’un títol material i previ que justifiqui la titularitat del 
dret real sobre  un bé immoble que a més ha de ser susceptible de propietat privada, 
precisament el que no són els béns de domini públic. 
De fet des del Congrés dels Diputats ja s’ha instat al govern espanyol a fer un cens de tots els 
béns que l’església catòlica hagi inscrit al Registre de la Propietat mitjançant aquesta 
modificació del reglament hipotecari. Concretament es va aprovar a l’abril la següent 
resolució a la comissió de justícia, jo crec que és bastant aclaridora, diu «el Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en el plazo improrrogable de 6 meses desde la aprobación 
de esta proposición no de ley elabore un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes 
que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la iglesia católica y proceda a reclamar la 
titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma. Si 
dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que 
justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate o cuando al 
mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio 
público aún en el supuesto que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente 
goza de esa presunción o tratamiento.» 
Això per nosaltres obre diguéssim...davant d’aquesta possibilitat que l’Estat continuï sense 
facilitar aquesta informació i reclamar la titularitat pública dels béns la moció que es presenta 
el que proposa és que siguin els ajuntaments qui facin aquesta recerca de béns immatriculats 
del seu municipi i que posteriorment en reclamin la titularitat pública dels béns. Cal tenir 
present que realitzar un llistat d’aquests béns, doncs és una feinada. És una tasca que no és 
senzilla i que comportarà una tasca de recerca laboriosa de la que s’hauran de fer càrrec els 
ajuntaments d'aquests incompliments de l’Estat. Tampoc no és cap novetat que des 
d’Esquerra recordar que en moltes ocasions hem treballat des del Congrés dels Diputats per 
fer real la laicicitat de l’Estat. Per exemple, l’any 2008 vàrem ser impulsors d’una proposta de 
llei orgànica de llibertat ideològica, religiosa i de culte que no es va arribar a aprovar. De fet, 
recentment, en Joan Tardà va fer una interpel·lació al govern, tornant a recordar la necessitat 
de garantir la llibertat ideològica, religiosa i de culte i un cop més va tornar a recordar la 
reivindicacions republicanes com són, per exemple, prohibir els símbols religiosos en edificis 
públics, els funerals d’Estat laics, que els càrrecs públics s’abstinguin de participar en 
cerimònies o ritus de qualsevol creença o que cap confessió religiosa estigui absenta de pagar 
tributs, etc. 
Per acabar, vostè ha dit que a les esquerres ens va molt bé, crec que ha dit defensar els residus 
del franquisme, qui defensa els residus del franquisme i no tants residus són vostès que 
segueixen pagant diners a la Fundació Francisco Franco. Gràcies.

Sra. Pérez: Molt breument. Quan el senyor Fernández parlava dels béns de Deu, ja he 
desconnectat i llavors he tornat a reemprendre amb una frase que estic totalment d’acord i que 
la recupero perquè l’ha dit vostè, eh? s’han de revisar totes les situacions que no s’ajustin al 
que s’hauria d’haver fet. Em sembla que és el que demana aquesta moció i, per tant, per 
aquest motiu la recolzem.

Sr. Báez: Yo también seré breve, igual que la señora Pérez. Entre otras cosas porque a la vez 
voy a formular una pregunta cuando en el primer acuerdo dice que el Ayuntamiento de 
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Barberà recaude los registros de la propiedad entiendo que se refiere al Registro núm. 5 de los 
de Sabadell, al que afecta a Barberà, pero tampoco vamos a gastar tanto dinero porque 
entiendo que los que no son de culto están sujetos al IBI y por tanto el Ayuntamiento ya sabe 
cuáles son y los que son de culto en Barberà, afortunadamente todos también sabemos cuáles 
son, que son la iglesia que tenemos aquí delante y la Románica. Por tanto, tampoco 
padezcamos por el coste que no será tan elevado y al final pues tendremos una relación de 
esos bienes y por supuesto manifestar nuestro acuerdo y nuestro voto a favor respecto a la 
moción. Gracias.

Sra. Ramos: Sí, bueno, varias cosas, començo pel final. Evidentment no tindrà un cost molt 
alt perquè una nota de registre val 6 euros, o sigui que tampoc..., però l’objectiu d’aquesta 
moció no és conèixer a nivell local, sinó a nivell d’Estat perquè s’han parlat de xifres al 
voltant de 40 mil propietats en tot l’Estat, llavors, primer de tot parlem.
Senyor Fernández, parlem de sol·licitar un tràmit que ha de pagar l’Ajuntament, però és que 
estem parlant d’un cost mínim i que estem parlant de dates..., el que hem deixat de recaptar 
perquè aquestes propietats no han estat inscrites amb la titularitat que havien de tenir real. 
M’agradaria recordar-li també que oblida la llei de 1933 de confessions i congregacions 
religioses durant la República que reconeixia com a propietat pública els temples i els seus 
edificis annexos i va ser la Dictadura Franquista qui va abolir aquesta legalitat republicana.
A la moció ja ho diu ben clar, que l’ús de culte no condiciona la propietat, per tant, el fet de 
que sigui un ús de culte no condiciona que no hagi de tributar.
I, bé, jo penso que el Pere Pubill ja ha explicat bastant bé i ha fet una cronologia de totes les 
lleis que hi ha hagut. Agrair el sentit de vot positiu dels companys.

Sr. Rivera: Per al·lusions del senyor Fernández. A veure, em sap molt greu que parli vostè 
de demagògia i de mantenir la memòria franquista, tant de bo no haguéssim de mantenir la 
memòria franquista i tant de bo, si aquí hi ha un hereu en la línia successòria del dictador 
genocida. 
Miri, no hi ha anticlericalisme i no hi ha persecució a la religió. El que estem denunciant, jo 
entenc que tota la resta de grups és que hi hagi uns privilegis que vostè ja ha reconegut que 
els privilegis no han de ser-hi perquè són anacrònics, sinó encara estaríem pagant el 10% (el 
delme) a l’església del que guanyem. Vostè entenc que això no li agradarà. I només 
puntualitzar que en realitat l’estimació són entre 4.500 i 5.000 propietats les que ha 
immatriculat l’església en tot l’Estat. Només a Navarra més de 1.000. Pensem que no parlem 
d’esglésies o recintes propis del culte, sinó parlem d’espais cívics comunitaris que s’ha 
aprofitat aquesta llei per apropiar-se de cada un dels pobles. Per tant, només era això. Gràcies.

_____________________

10.2 EXP.: 2017N060U0240014. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 
PER BARBERÀ CONTRA LA PERSECUCIÓ POLÍTICA I DE DEFE NSA 
A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ.

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

"Exposició de motius

La llibertat d'expressió és el dret de tot individu a expressar idees i opinions lliurement, i, per 
tant, sense censura. És un dret fonamental recollit a l'article 19 de la Declaració Universal 
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dels Drets Humans i la majoria dels sistemes democràtics també l'assenyalen. La llibertat 
d'expressió és defensada com un mitjà per a la lliure difusió de les idees, i així va ser 
concebuda per filòsofs com ara Montesquieu, Voltaire i Rousseau que veien en  la possibilitat 
de dissentir una forma de fomentar l'avenç de les arts i les ciències i una autèntica fórmula per 
a la participació política.

Des de l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Ciutadana, anomenada popularment com a 
“llei mordassa”, és cada cop més habitual observar com  l'Estat fa servir tota la seva 
maquinària jurídica per perseguir ciutadans i ciutadanes. Aquesta persecució  es fa encara 
més evident quant s'exerceix contra personalitats del món de l'espectacle o les arts. Durant els 
últims mesos hem pogut veure diferents membres de la comunitat artística passar per 
l'Audiència Nacional acusats de delictes com l'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona 
o delictes d'odi, únicament per fer crítica social, sàtira o humor, mitjançant diverses fórmules 
d'expressió artística. Parlem de casos com el dels titellaires a Madrid, l'humorista Facu Díaz, 
el cantant de Def Con Dos César Strawberry o com a cas més recent, el del raper mallorquí 
Valtonyc. Aquest últim condemnat a tres anys i mig de presó per fer música, sota l'acusació 
d'injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme. Donada la gravetat de la condemna és molt 
probable que el músic acabi entrant a un centre penitenciari.

De la mateixa manera, les xarxes socials s'han convertit també en l'escenari de múltiples 
casos de persecució política com per exemple en el cas del regidor d'Ahora Madrid, 
Guillermo Zapata o en el cas de rabiosa actualitat de Cassandra Vera. En aquest últim cas, 
Cassandra, una noia de 21 anys és condemnada a 1 any de presó i 7 d'inhabilitació absoluta 
per fer acudits a twitter sobre Carrero Blanco, successor de Francisco Franco durant l'últim 
període de la dictadura franquista.

Aquesta contundència en les sentències sobta encara més quan observem que alguns casos 
d'amenaces a Twitter com els soferts per la presidenta de l'Associació 11M Afectats del 
Terrorisme, Pilar Manjón o els missatges d'odi contra catalans i catalanes queden en total 
impunitat.

Encara més surrealista és la imputació dels humoristes del programa de La Sexta, “El 
Intermedio” per fer acudits sobre el monument feixista de: “El Valle de los Caídos”.

Davant d'aquestes situacions, la comunitat internacional ha mostrat en diverses ocasions la 
seva preocupació per la manca de llibertats a l'Estat espanyol. La OCSE, Organització per la 
Seguretat i Cooperació Europea ha inclòs a Espanya dins de la llista de països amb llibertats 
restringides. Per la seva banda, la ONU també ha mostrat la seva preocupació per l'aprovació 
de la “llei mordassa” i la reforma del Codi Penal perquè “amenacen amb la violació de drets i 
llibertats fonamentals dels individus i ataquen els drets de manifestació i expressió”. També 
un anàlisi internacional elaborat per l'International Press Institute conclou que a Espanya hi ha 
perill evident per al fluxe lliure d'informació d'interès públic.

Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal Junts per Barberà proposa al Ple l'adopció 
del següent

ACORD:

PRIMER: Mostrar públicament la solidaritat de l'Ajuntament de Barberà del Vallès amb les 



40

víctimes de l'instrumentalització política contra la llibertat d'expressió.

SEGON: Manifestar el compromís d'aquest consistori amb la llibertat d'expressió a la nostra 
ciutat i als seus mitjans públics de comunicació i contra l'ús de qualsevol sanció que limiti 
aquest dret fonamental.

TERCER: Instar al Govern de l'Estat espanyol a reformar la Llei 4/2015, de 30 de març, de 
protecció a la seguretat ciutadana, coneguda popularment com a llei mordassa i a la 
modificació dels articles 490 i 491 de la Llei orgànica 10/1995 del Codi Penal.

QUART: Traslladar aquest acord al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información i al Grup de Suport 
Llibertat Valtonyc."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________

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

Sr. Clarà: Hola bona tarda, passo a llegir l’exposició de motius.

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

Sr. Rivera: Molt breument.
No és la primera moció sobre la necessitat de defensar la llibertat d’expressió. Això és molt 
preocupant que com a societat i sobretot com a poders públics hi hagi aquesta consciència 
aquesta voluntat de retallar també el que podem i el que no podem dir i com ens expressem 
políticament, socialment i culturalment. 
Només posicionar-nos, serà a favor i recordar que aquest divendres, l’Àlex un noi de 23 anys, 
que té el canal de youtube "Resistencia Films" per denunciar doncs coses que passen en 
aquest país com els desnonaments, se’l processarà per terrorisme. Per tant, tot el suport en 
aquestes persones que hi ha a la moció, a l’Àlex també i a totes aquelles i aquells que per 
expressar-se són perseguits. Gràcies.

Sr. Fernández: Bien, desde el grupo municipal del Partido Popular lo que queremos decir es 
que hoy en España, evidentemente, no hay un problema ni una ausencia de derechos o de 
disfrute de libertades, eso no se lo cree absolutamente nadie, y nos sorprende realmente lo 
que escuchamos aquí, que tenemos en España un problema de libertad de expresión, se ha 
dicho. A nosotros nos parece una verdadera broma. Igual que parece una broma pues contarle 
a los españoles que aquí tenemos un problema de libertad para ejercer el derecho a 
manifestación.
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La gente en la calle realmente habla del paro, que es un problema real, y que se tiene que ir 
corrigiendo y que se está corrigiendo poco a poco. Habla de la situación económica que por 
supuesto se tiene que hacer más. Habla de los problemas reales pero yo no he oído a nadie en 
la calle que tenga ninguna inquietud por la ley de seguridad ciudadana. Salvo en esta sala o 
con políticos de determinada ideología. 
Yo lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de las denuncias que ha habido en relación 
a la ley de seguridad son por lo que han sido siempre, por delitos de drogas y delitos por 
tenencia de armas y explosivos ¿no?. 
Yo creo que a esta izquierda radical no le hacen falta tantas mociones como ésta, le hacen 
falta más abogados para defenderse en los tribunales y en los juzgados de lo penal. 
Aquí volvemos, como digo, una vez más, como ha dicho el anterior portavoz a un debate 
recurrente, yo digo un debate absolutamente manipulado que está sentado sobre falsas 
premisas y yo creo que los ataques que ha tenido esta ley, como digo están puramente 
basados en lo que es el desgaste político, es que no hay más que un desgaste político. 
¿No ha habido manifestaciones acaso desde la aprobación de la ley? Pues por supuesto que sí, 
se dijo en algún momento también que no se podía realizar ya manifestaciones en el 
Congreso. 
Hemos visto manifestaciones en las investiduras, en la investidura que hubo, por lo tanto, 
falso lo que se decía. Se afirmó también que se practicarían cacheos indiscriminados y que la 
gente iría conducida de forma arbitraria a la comisaría, nada de eso se ha visto. Es 
absolutamente falso. 
Se ha dicho de esta legislación y se sigue diciendo que nos llevaría a una práctica de 
persecución del disidente y eso no es cierto, es que es absolutamente falso. Eso nos situaría en 
parámetros de los países nada democráticos como Venezuela, como Cuba, como Irán… que 
yo sé que esos países ustedes los conocen y les asesoran muy bien, ¿no? Pues no situarían en 
esos países democráticos. En fin no voy a extenderme más, yo creo que no les vamos a dar 
más pábulo, lo que quería decir, es lo que he dicho y nosotros desde el Partido Popular no 
vamos a ser partícipes ni vamos a querer participar en un club de rufianes y, por tanto, no 
vamos a defender a ninguno de sus acólitos y vamos a votar en contra, como es lógico. 
Yo creo que todo este tipo de mociones, ya le he dicho más de una vez no tienen ningún 
sentido que vengan a un Pleno municipal y lo voy a seguir diciendo. Nada más. Gracias.

Sr. Pérez: Bona tarda de nou. Primer de tot puntualitzar una cosa de la intervenció del senyor 
Fernández, que sembla que ara últimament en cada ple troba a Venezuela. Recordar-li que 
aquest cap de setmana passat a Venezuela el president Maduro va deixar votar a l’oposició en 
una consulta, aquí vostès ho consideren il· legal, o sigui que, com diu aquell «ojalá Espanya 
fos Venezuela».
I passant cap a la nostra intervenció, primer de tot, doncs deixar clar el nostre sentit de vot, 
que serà favorable. 
Des d’Esquerra hem sigut crítics amb la condemna del raper mallorquí Valtonyc, tres anys i 
mig de presó per una cançó crítica amb la monarquia espanyola. 
Precisament pocs dies després de conèixer la sentència en la que se sabia també que la 
justícia havia absolt a Cristina de Borbó i que no s’investigaria el CNI per haver destinat 
presumptes recursos per silenciar els afers de Joan Carles I o les amenaces de mort a dirigents 
independentistes.
El seu cas és també una mostra a la limitació a la llibertat d’expressió i com també ho és el 
cas de la Cassandra Vera condemnada a un any de presó per un tuit en clau sobre la mort de 
Carrero Blanco. El Carrero Blanco, una persona que va formar part d’un règim Franquista, 
expert en prohibir la llibertat d’expressió i que va assassinar a molta gent amb aquest mòbil. I 
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és per això que volem aprofitar per destacar un cop més les continuades i ja habituals 
esbroncades de la comunitat internacional cap a l’Estat espanyol, per la manca de llibertat, 
l’elevada corrupció política i la poca cultura democràtica amb la que compta i qui dubti 
d’aquest últim argument doncs el convido a veure el documental «las cloacas de interior», on 
es demostra l’existència d’una estructura al Ministeri de l’Interior formada per integrants de 
l’antiga brigada político social franquista, que per qui no ho sàpiga eren els encarregats de fer 
complir lleis franquistes com la represora de la maçoneria y el comunismo, la peligrosidad y 
rehabilitación social o la de vagos y maleantes mitjançant tortures, pallisses, cremades amb 
cigarretes, vexacions i un seguit de pràctiques amb la que es recreaven amb els detinguts. 
Doncs aquesta gent, encara segueix al Ministerio i s’encarreguen de fer informes contra el 
que consideren adversaris polítics, és a dir, que persegueixen a persones per les seves idees, 
tal i com feien al Franquisme.
I nosaltres ja estem farts, no volem formar part d’un Estat amb antics membres de la Gestapo 
espanyola en les administracions conspirant. 
No volem més Martín Villa, no volem més Billy el niñ o, no volem més Melitón Manzanas, 
no volem més Roberto Conesa, no volem més comisarios Villarejos ni De Alfonso ni 
Fernández Díaz. Únicament volem marxa d’aquest Estat fosc, corrupte i antidemocràtic.

Sra. Pérez: Hola de nou. També, intentaré ser breu. En primer lloc, donar les gràcies a les 
companyes i companys de Junts per Barberà per haver acceptat les petites modificacions que 
demanàvem des de la Plataforma i, bueno, em sembla que ja s’ha dit tot. Una miqueta el 
tema..., el que és anacrònic potser que estem vivint actualment és que drets que havien costat 
molts anys en aquest país, en aquest estat o en aquest món en el que vivim d’aconseguir amb 
lleis com aquesta tornem enrere, però moltíssimes passes. No només parlem de la llibertat 
d’expressió, sinó com deia el company Roger, de la llibertat, del gest més madur d’una 
societat, que és poder demostrar i poder expressar el que vol i el que necessita i el que anhela 
en les urnes. Per tant, mentre anem tallant aquests drets, seguirem en els ajuntaments i en 
totes les entitats lluitant per ells perquè entenem que són pèrdues com no pot ser d’una altra 
manera i per tant, és la nostra obligació estar al costat de les persones que cada dia ens trobem 
al carrer i que formen part de la nostra família, del nostre vincle d’amistats i per tant, aquí és 
part de la nostra obligació. Moltes gràcies.

Sr. Báez: En cualquier caso es para manifestar nuestro voto a favor y además dejar 
constancia de que, obviamente, estamos en contra de la persecución política y de la defensa 
de la libertad de expresión. Pero no sólo de la libertad de expresión de las personas, en 
general o las personas en particular, que aquí se enumeran. Sino también de todos los medios 
de comunicación que parece ser que no es tanto así lo que está ocurriendo en según que sitios 
y sectores de la ciudad. Gracias.

Sr. Clarà: Primer manifestar l’agraïment del nostre grup a tots els grups municipals 
demòcrates que aquí s’han expressat a favor de la llibertat d’expressió. 
Sí que dir que em sap una mica greu que des del Partit Popular es banalitzi un problema real 
que tenim en aquest país en l’estat espanyol, concretament perquè hi ha molts organismes 
internacionals, com diu la pròpia moció que realment han denunciat la manca de llibertats a 
l'Estat espanyol. Per tant, no estem dient res que no estigui dient tota la comunitat 
internacional i li recordo parlem de l’OCSE, de l’ONU, de l’International Press Institute, 
d’Amnistia Internacional... són organismes que estan dient que aquí a l’Estat espanyol tenim 
un problema de llibertat d’expressió. Ja casi pensava que acabaríem aquest ple sense parlar de 
Veneçuela. Gràcies, eh? Perquè ja ho trobem molt a faltar.
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Vostè deia que ens hauríem de buscar un advocat potser si nosaltres cometem algun delicte 
alguna vegada serà per intentar aturar un desnonament o per manifestar-nos contra les seves 
polítiques, però potser qui s’hauria de buscar un bon advocat és el senyor Mariano Rajoy, que 
avui mateix ha estat testificat a l’Audiència Nacional pel cas de la Gürtel, que això és una 
cosa que potser a vostès se’ls hi oblida i se’ls hi hauria de caure la cara de vergonya quan 
venen a dir coses com les que diuen aquí o com parlen de Veneçuela quan el president del seu 
govern està testificant a l’Audiència Nacional perquè casos de corrupció. 
I li tornaré a dir, el que li dic sempre, Jaime, quan li estiguin parlant, quan l'interpel·lin a 
vostè és de molt mala educació no mirar i estar parlant amb el seu company. 

_____________________

10.3 EXP.: 2017N060U0240015. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
PER REBUTJAR EL CALENDARI DEL PROCÉS D'INDEPENDÈNCI A I 
CERCAR UN ACORD PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.

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

"Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat la pregunta i la data 
per a la celebració d’un referèndum il· legal el proper 1 d’octubre de 2017.

Atès que la Comissió de Venècia del Consell d’Europa (Comissió Europea per la  
Democràcia a través del Dret) ha declarat que no es pot celebrar un referèndum que no estigui 
emparat per la Constitució o per una llei d’acord amb la Constitució.

Atès que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va declarar per unanimitat que la 
Generalitat no té competències per convocar un referèndum sobre el futur polític de 
Catalunya.

Atès que el Govern de Catalunya pretén convocar un referèndum pel qual no té competències 
i vol emparar-se en una llei que s’està ocultant al Parlament, i que pretén aprovar d’un dia per 
a l’altre en tràmit de lectura única sense possibilitat d’esmenes de l’oposició i en absència de 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. 

Atès que el Govern de la Generalitat pretén modificar per majoria absoluta el que es va 
aprovar per 2/3 del Parlament, modificant així, de manera encoberta, l’Estatut i la pròpia 
Constitució espanyola.

Atès que la llei amb la que pretenen emparar la convocatòria d’aquest referèndum unilateral 
serà suspesa pel Tribunal Constitucional, i per tant qualsevol acord de govern, decret, 
iniciativa parlamentària o decisió administrativa que pretengui portar a terme aquest 
referèndum serà nul de ple dret.

Atès que no existeix una majoria social per iniciar un procés unilateral d’independència. 

Atès que el 9 de novembre de 2014 ja es va produir una consulta que no va produir cap canvi 
en les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya; més enllà de les inhabilitacions 
polítiques i la mala imatge internacional d’un govern paralitzat i en crisi. 
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Atès que la majoria de la ciutadania a Catalunya està d’acord en trobar una solució a través 
del diàleg, la negociació i el pacte. Un pacte que, des del nostre punt de vista hauria de servir 
per enfortir l’autogovern de Catalunya, millorar el seu finançament i reconèixer el caràcter 
plurinacional d’Espanya. 

Atès que aquest pacte hauria de ser votat per la ciutadania de Catalunya i la resta d' Espanya, i 
en el marc de la llei, és a dir, amb garanties democràtiques.

Per tot l'esmentat fins ara, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD:

Primer. Constatar que no hi ha democràcia, ni Estat de Dret sense respectar la legalitat. 

Segon. Exigir a la Generalitat de Catalunya que, en el cas que el Govern demani la 
col·laboració d’aquesta institució, ho faci de forma oficial i per escrit, amb la signatura del 
responsable que correspongui.

Tercer. Sol·licitar al Secretari d'aquesta corporació un informe escrit i signat sobre la 
participació de l'Ajuntament en el referèndum.
 
Quart. Protegir el funcionariat d’aquest Ajuntament perquè no hagin de col·laborar, en 
l'exercici de les funcions públiques, amb cap iniciativa que no tingui cobertura legal.

Cinquè. Traslladar aquest acord a la FEDERACIÓ AAVV DE BARBERÀ DEL VALLÈS, a 
totes les AAVV de Barberà del Vallès, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i a la Delegació del Govern 
d’Espanya a Catalunya."

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

NO APROVADA
_____________________

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

Sr. Báez: La llegeixo primer.

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

Fins aquí la moció. Com veiem pel seu redactat no estem en contra de fer un referèndum, 
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però no amb aquests termes, ha de ser un referèndum legal i amb les garanties democràtiques.
Jo he llegit que les coses s’han de fer amb el marc de la llei, amb garanties democràtiques, 
amb cobertura legal i amb diàleg, amb negociació i amb pacte. Amb aquestes condicions, 
òbviament des del PSC mantindríem o ens agradaria tenir un referèndum, el que no podem 
fer és recolzar es si aquest referèndum tal com és ara per ara il· legal continuï endavant. 
Gràcies.

Sr. Rivera: Gràcies, no és un tema senzill, però intentaré ser breu perquè si bé hi ha moltes 
de les coses que diu el text de la moció, les podria compartir, no considerem que ara mateix 
sigui positiu ni sigui oportú fer una moció sobre un referèndum que no s’ha convocat. 
Tot just avui s’ha aprovat la modificació del reglament del Parlament, no sabem...sí que s’ha 
anunciat que hi hauran impugnacions, no sabem si s’aprovarà la llei de referèndum, no sabem 
si hi haurà convocatòria, per tant, nosaltres no compartim que s’hagi de fer un judici previ. És 
evident i és legal que el secretari de la corporació faci informes, és la seva tasca, és evident 
que és la tasca d’aquesta corporació protegir als seus funcionaris, això ho diu la llei. Això, 
realment, ningú pot estar en desacord. Ara nosaltres no compartim, per tant, no podem donar 
suport, en aquesta moció. Nosaltres volem un referèndum. Un referèndum en què fins i tot 
aquelles persones que no volen que hi hagi un referèndum s’hi puguin sentir cridats. Un 
referèndum on totes les veus se sentin, i és veritat, i no volia parlar de l’1 d’octubre perquè 
fins que no estigui convocat, no ens fusionarem. És veritat que sembla, pel que ha anunciat el 
govern que no serà el referèndum que ens agradaria, però nosaltres el que ens agradaria en 
aquest moment polític és que no comencem a posar-nos venes abans de les ferides, que 
intentem que tots plegats i totes plegades tenir un to de diàleg i que al final tinguem 
consciència que aquelles persones que volen fer el referèndum i volen votar sí, aquelles 
persones que volen un referèndum i votar no, i aquelles persones que no volen que hi hagi el 
referèndum ni votar, totes aquestes persones són el poble de Catalunya i a nosaltres ens han 
elegit per intentar gestionar aquesta pluralitat i aquesta diversitat i no per posar-nos venes 
abans de les ferides. Gràcies.

Sr. Fernández: Bien, desde el grupo municipal del Partido Popular estamos de acuerdo con 
los acuerdos, totalmente de acuerdo con la manifestación de que no hay democracia sin 
estado de derecho, sin respetar la ley.
Estamos de acuerdo en exigir a la Generalitat de Catalunya que en el caso de que hayan 
órdenes pues se haga de forma oficial y escrita.
Y estamos absolutamente conformes con que el secretario de la corporación pues emita un 
informe sobre esta cuestión en el caso sobre la participación del Ayuntamiento en el 
referéndum, en el supuesto referéndum. 
Y estamos absolutamente de acuerdo en proteger al funcionariado de este Ayuntamiento de 
esta situación tan anómala que tenemos.
No estamos, evidentemente, de acuerdo con alguna de las manifestaciones que se hacen en la 
exposición de motivos pero creemos que no es insalvable puesto cuando se habla aquí de 
reconocer el carácter plurinacional de España, esta nueva cosa que ustedes se acaban de 
inventar y que ni si quiera comparten en su partido, pues es algo que como ustedes dicen aquí 
desde su punto de vista, nosotros pues, evidentemente, si desde su punto de vista se debería 
de reconocer el carácter plurinacional de España nosotros lo lamentamos porque la ruina y el 
desastre en el que van a meter a España precisamente por esta oposición es mayúscula y 
nosotros lo lamentamos pero no podemos hacer nada más.
Aparte, como digo, de este punto que no nos gusta, pero que no deja de ser una mera 
constatación de lo que ustedes opinan, pues nosotros votaremos a favor de todos los acuerdos 
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que proponen. Nada más. Gracias.

Sr. Pubill: Abans de començar amb la meva exposició, m’ha agradat molt la frase que ha dit 
el senyor Jaime que diu  que «no hay democracia sin estado de derecho», ha dit vostè i jo li 
dic que el que no hi ha democràcia on no hi ha el respecte cap als drets.
Evidentment, el nostre vot en aquesta moció que presenta el Partit Socialista serà no. I ho serà 
per moltes coses que diu la moció i per d’altres que no es diuen, però que queden 
reconegudes i que tothom coneix. 
Primer, perquè és voluntat del govern de la Generalitat i de la majoria del Parlament que el 
referèndum es realitzi amb tota la normalitat amb que es dóna a terme la resta de processos 
electorals. 
En aquesta ocasió l’única diferència és l’intent de boicot, l’amenaça i les pressions constants 
del govern espanyol. 
Recentment el govern ha donat a conèixer tots els continguts de la llei del referèndum. La 
manca de tradició democràtica de l’Estat fa que vulgui impedir la votació del dia 1 d’octubre. 
Tot i això el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya es compromet en fer 
complir la llei del referèndum amb tots els mitjans que tinguin a l’abast i a defensar amb la 
màxima audàcia i amb tots els recursos una llei que surt d’un Parlament legítim, legalment 
constituït i avalat per la participació electoral més alta de la història de Catalunya.
Els ajuntaments, com a la resta de comicis electorals, hauran de fer el paper que els encomani 
la legislació. En les pròximes setmanes s’ha d’aprovar pel Parlament la llei que serà la base 
de totes les garanties jurídiques per fer aquest referèndum.
L’organització del referèndum es farà amb personal acreditat i plenament capacitat, tal i com 
estableix la llei electoral espanyola, que no preveu que aquestes persones hagin de ser 
necessàriament funcionàries, per tant, la Generalitat no obligarà a cap treballador públic a 
exercir aquesta funció, tot el que es desenvolupi per fer possible l’1 d’octubre recaurà només 
sobre les responsabilitats polítiques. El govern de la Generalitat convocarà el referèndum, 
n’assumirà tota la part logística i assegurarà que la jornada electoral es desenvolupi amb 
plena normalitat democràtica, garantirà el cens, l’obertura dels col·legis electorals i la 
recollida dels resultats. Els ajuntaments cediran els locals, que són de la seva titularitat i que 
habitualment es fan servir com a col·legis electorals en les eleccions del Parlament de 
Catalunya. Allà on arribin els governs locals, la Generalitat garantirà que tots els ciutadans i 
ciutadanes puguin exercir el seu dret a vot.
Davant d’un govern de Catalunya que actua de forma responsable a favor de tots els ciutadans 
i un govern espanyol que actua sistemàticament de forma irresponsable que posa en perill la 
seguretat i el benestar dels ciutadans només hi ha una opció i és posar el futur d’aquest país 
en mans de la ciutadania, és el referèndum. 
Ens dol que el PSC titlli d’il· legal un referèndum basat en la llei del referèndum 
d'autodeterminació que aprovarà el Parlament de Catalunya i que s’empara amb els pactes 
dels drets civils i polítics i sobre drets econòmics, socials i culturals aprovats per l’assemblea 
general de les Nacions Unides el 19 de desembre de 1966 i que l’Estat espanyol va ratificar i 
va fer entrar en vigor el 30 d’abril de 1977 i reconeix el dret dels pobles a l’autodeterminació 
com el primer dels drets humans. Si ens fixem a l’article 96 de la Constitució espanyola 
aquesta firma que forma part del seu ordenament jurídic internacionals ratificats per Espanya 
i vostès, que sempre parlen de la Constitució espanyola, ja ho haurien de saber-ho. 
Aquí també ens parlen de la Comissió de Venècia, que des de la seva creació al 1990 ha 
admès tots els estats que s’han independitzat entre ells Kosovo (bèstia negra de la diplomàcia 
espanyola), que es va independitzar unilateralment de Sèrbia, a dia d’avui la seva moneda 
oficial és l’euro, té un pacte de lliure comerç amb l’Unió Europea i es troba en negociacions 
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per una futura entrada a la mateixa Unió Europea. Malgrat tot, Espanya segueix sense 
reconèixer-els com a país.
Vostès diuen que la llei s’està ocultant, la llei està aquí, ens hem pres la molèstia de portar-la 
per si se la volen llegir, que segur que ja ho han fet. 
Ja sabem que el Tribunal Constitucional tombarà la llei el més aviat possible perquè no ens 
sentim reconeguts per un òrgan totalment polititzat que no té cap independència judicial i que 
funciona sota pressions polítiques. 
La llei de referèndum ja declara en el seu punt 3.2 un règim jurídic excepcional adreçat a 
regular i a garantir aquest referèndum, un dret fonamental i inalienable del poble de 
Catalunya que forma part de l’ordenament jurídic intern. 
Per què afirmen que no existeix una majoria social que vulgui la independència?
Però si no votem el referèndum no ho podrem saber mai.
I en tot cas, si miren la representació del Parlament poden veure tot el contrari una majoria 
parlamentària a favor de la independència de Catalunya i una majoria encara molt més àmplia 
a favor del dret a decidir.
Suposo que quan parlen d’un govern paralitzat i en crisi es refereixen al de l’estat espanyol, 
aquell al qui li vau donar suport perquè governés i aquell a qui no li paren de tocar el crostó 
dia rere dia des de l’Unió Europea per les polítiques criminals, corruptes i poc democràtiques 
que apliquen.
Què lluny queden aquelles jornades de mobilitzacions il· legals demanant llibertat i amnistia! 
Què se n’ha fet d’aquell PSC? On és? Vostès ara són còmplices d’un govern que ha 
criminalitzat la protesta social, que utilitza la seva justícia per imposar penes abusives 
injustificades.
Vostès parlen de diàleg, un diàleg que la Generalitat ha intentat amb el govern espanyol fins a 
18 vegades per rebre sempre la mateixa resposta: 18 vegades, no. 
Vostès ens parlen en aquesta moció d’un referèndum il· legal, saben que el referèndum per 
part del govern es farà amb totes les garanties que hagi d’haver, les que ofereix el Parlament i 
la garantia que segons les enquestes un 80% de la ciutadania vol votar. Fins i tot en un 
escenari tant apocalíptic com el que mostren vostès. També diuen aquestes enquestes que 
aquest alt percentatge de ciutadania que vol anar a votar, sigui sí o sigui no, volen que sigui 
respectat el resultat que surti.
El govern espanyol el que vol és que sigui un referèndum diferent impedint-lo. 
Parlen de legalitat, què vol dir legalitat? Per nosaltres la legalitat en aquest cas es deriva de 
l’esperit democràtic del dret internacional i en particular la que es deriva de la defensa dels 
drets fonamentals, dels drets humans. El primer d’aquests drets segons la carta de les Nacions 
Unides és el dret a l’autoderminació. Per si van justos de memòria l’Estat espanyol va signar 
els tractats que els obligava a interpretar la seva pròpia legislació en funció d’aquest dret 
internacional. Per tant, és evident que qualsevol interpretació de la Constitució espanyola ha 
de fer-se en funció d’aquest dret internacional, que l’estat espanyol, recordem-ho va 
autoobligar-se a complir i on sí que recull aquest dret a l’autodeterminació. Per tant, com que 
no hi ha cap apartat, ni cap article que prohibeixi el referèndum i com que l’estat es va 
comprometre signant la declaració dels drets i polítics aquest referèndum de moment és legal. 

Vostès parlen de garanties...hi haurà una comissió internacional, la llei del Parlament i davant 
d’un govern que ens diu que anar a votar és il· legal ens hem de creure que les seves garanties, 
en aquest cas parla dels que vostès demanen, són les que han demostrat dient que és 
irrellevant i perfectament legal que un Ministre de l’Interior, conspiri amb els responsables de 
la lluita contra el frau per mirar de trobar o inventar possibles irregularitats de polítics 
independentistes amb proves falses, que els hem sentit a ells demanant que si no hi ha proves 
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se les inventin. Aquestes són els garanties que vostès defensen? De les que ens volen donar 
lliçons? De quines garanties parlen? De les que donava, per exemple, el senyor Rato? De les 
que ens donen respecte de les portes giratòries? Recordem que 29 càrrecs del PSOE i 42 del 
PP han utilitzat aquestes portes com a garantia de que tot seguiria igual.
Ens diuen que la llei que ha sortit del Parlament serà suspesa i també t’expliquen que el 
govern de la Generalitat pretén modificar per majoria absoluta el que es va aprovar per 2/3 
del Parlament modificant així de manera encoberta l’Estatut i la pròpia Constitució 
espanyola. 
Deixi’m que els hi recordi algunes frases de dirigents del PSOE que van fer sobre l’Estatut. I 
això que vostès ara troben insuportable i indignant, recorden allò de «apoyaré la reforma del 
estatuto que apruebe el Parlamento catalán»?. Ja sabem tots com el vam recolzar, oi? O el que 
deia el senyor Guerra «lo cepillamos antes de entrar en la comisión, porque vamos a andar 
con eufemismos». O a l’altra banda, els senyors que segurament, bueno ja ho han dit que 
votaran a favor, el seu lider, el senyor Garcia Albiol, ja ha dit «pudo ser un poco 
desafortunada la campaña que hizo mi partido contra el estatuto catalán, la recogida de firmas 
que hizo el PP para rechazarlo se entendió en Cataluña como una agresión», però vostès segur 
que creuen que aquí som de pell fina. 
Això ho podem posar tot plegat dins del calaix de les garanties i com que el tarannà es 
demostra en fets, doncs aquí tenen algunes garanties més per posar-les en aquest calaix. Són 
algunes de les lleis que el tribunal constitucional ha deixat sense efecte un cop que han estat 
aprovades pel Parlament de Catalunya i que no només afectarien a la ciutadania que pensa 
com jo, sinó també a la que pensa com vostès. 
Farem una  mica de memòria perquè val la pena: la llei per la desigualtat efectiva entre homes 
i dones aprovada pel Parlament al juliol del 2015 i anul·lada parcialment pel Tribunal 
Constitucional al setembre del 2016; l’impost sobre els pisos buits, aprovat pel Parlament el 
juliol del 2016 i pendent de sentència; la llei de consultes populars i formes de participació 
ciutadana, aprovada pel Parlament el 2014 i anul·lada el 2015 pel Tribunal Constitucional; la 
llei contra espectacles taurins que incloguin la mort de l’animal; la llei que garanteix el 
subministrament elèctric o de gas a les persones vulnerables, que no independentistes, 
vulnerables; moció conta el TTIP, el zeta i la tisa impost sobres les centrals nuclears; la llei 
contra el fracking; la llei que regula l’ecotaxa; l’impost sobre els dipòsits bancaris; la llei que 
limita la instal·lació de grans superfícies comercials sense interès general; la llei que regula 
els horaris comercials; hi ha unes quantes més, però jo crec que ja..., el calaix ja va quedant 
ple.
No satisfets amb aquestes garanties que ens ofereixen vostès, ara ens demanen que creiem en 
una modificació de la Constitució Espanyola, saben que en els darrers anys hi hagut dues 
modificacions de la Constitució? Una al 92, per adaptar-se al Tractat de Maastricht, 
introduint el dret de les persones estrangeres al sufragi passiu en unes eleccions municipals i 
l'altra, la segona, al 2011, sap quina era aquesta? La que va limitar el dèficit del país en temps 
de crisi implantant la paralització immediata de l’Estat en pro del pagament a la banca, 
perquè els crèdits no poden ser objecte de modificació, a més sabent que això vol dir que 
limitar el dèficit vol dir limitar la capacitat de finançament, principalment, les despeses 
socials des de les pensions, la sanitat, l’educació, etc. 
Però després dient allò de «nos hemos cargado su sistema sanitario» tot queda molt bé i no 
passa res. A nosaltres qualsevol modificació de la Constitució ja no ens interessa, aquesta 
fase ja l’hem superada. Ara el que estem treballant és per fer una nova constitució però dins 
de la República catalana. Gràcies.

Sr. Díaz: A nivell de Junts anunciar que el nostre vot contrari a la moció i agafaré les 
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paraules del grup de Recuperem que les assumim i les compartim en el sentit de dir que estem 
en un moment..., que potser  cada partit és lliure de presentar el que vulgui, faltaria més, vull 
dir..., però sí que no creiem que sigui el moment quan encara diguéssim que la Generalitat 
està treballant i coordinadament, entenc jo o aquesta és la idea...perquè qui organitza el 
referèndum és el govern de la Generalitat, i que s’ha de coordinar amb els ajuntaments i que 
diguéssim que encara queden passes a fer a nivell  oficial.
I començaré per aquí, perquè la moció el títol que porta és moció del grup socialista per 
rebutjar el calendari del procés d’independència i cercar un acord per una reforma 
constitucional. Clar, arribem als acords i és que no veiem ni un punt on s'al·ludeixi aquesta 
petició d’acord o de... i això ho situem també en el sentit de dir i va dirigit tant al PP i al 
PSOE o al PSC, en representació del PSOE   aquí perquè al final tenen una posició 
immobilista, no? Vull dir, quan estem parlant de garanties, diguéssim qui ha de posar les 
garanties davant d’un poble de Catalunya que totes les enquestes fins i tot de gent que votaria 
els seus partits i també a gent de partits com Ciutadans, com Partit Popular i Partit Socialista 
de Catalunya que les enquestes també diuen que anirien a votar en el Referèndum, vull dir, 
qui hi ha de posar aquestes garanties és l’Estat espanyol, vull dir, és el govern de l’Estat 
espanyol. En aquesta situació de bloqueig i ja s’ha esmentat, vull dir, al final el que ens 
trobem és que el govern de l’Estat espanyol governa contra el seu propi poble perquè quan ha 
estat fent aquestes reformes exprés de la Constitució per lligar-nos de per vida a pagar un 
deute, està governant contra el seu propi poble i que també està governant contra unes 
polítiques pròpies de sobirania i jo sense ser un defensor de l’autonomia, diguéssim, que 
d’autonomia del que ha de fer cada comunitat, diguéssim que lleis pròpies que ja les ha 
enumerat el Pere Pubill molt bé, que diguéssim totes estan tombades. 
Vull dir, qui ha de posar les garanties és l’Estat espanyol com va fer el govern del Regne Unit 
amb Escòcia, que va posar les garanties. Davant d’aquest immobilisme i davant d’una 
situació... que és això vosaltres sou representats de gent que us ha votat a Catalunya, de gent 
que està dient a les enquestes que anirà a votar sent votants vostres, vull dir, les garanties les 
ha de posar l’Estat i el que ens trobem és amb una moció que al final diu, que està parlant, no 
parlar de les solucions perquè podríem estar discutint sobre això i fins i tot pensar en 
l’abstenció o no ho sé..., però que diguéssim que aquí el que s’està parlant és de coses que 
van més dirigides a la por i que torno a insistir la legalitat, que aquí diu el primer punt, no? 
«constatar que no hi ha democràcia, ni Estat de Dret sense respectar la legalitat», aquí no 
estaríem asseguts ni assegudes si haguéssim estat respectant les legalitats precedents perquè 
el Decret de Nova Planta fa segles que es va constituir i es va imposar, era legal, dintre de la 
lògica de qui va imposar aquella llei. 
El Franquisme (ja s’ha esmentat aquí la fotografia d’aquesta persona que tenim aquí darrera), 
també tenia una legalitat i que si haguéssim estat de braços creuats davant d’aquestes 
legalitats precedents segurament ningú de les persones que estan aquí..., fins i tot la fotografia 
d’aquesta persona que està aquí, que a mi ni m’interessa ni la vull, segurament tampoc ni 
estaria aquí posada. 
Per tant del que estem parlant, aquí hi ha una pancarta que diu que va de democràcia, això és 
el més bàsic, vull dir, del que estem parlant és de democràcia, estaria bé que quan parlem 
d’una moció que parla de reforma constitucional i de mirar de buscar solucions anéssim a 
punts de l'acord que parlèssim sobre això, no? El que ens trobem és que al final s’està parlant 
del secretari. El secretari ha de fer la seva feina com qualsevol secretari d’Ajuntament i que ja 
s’ha esmentat aquí, vull dir, al final del que estem parlant és d’unes legitimitats. 
El Parlament de Catalunya és sobirà i aprovarà unes lleis que encara han de fer passes si no 
les coneixem i nosaltres el que estem és que és la Generalitat la competent per organitzar el 
referèndum i s’ha de dirigir als ajuntaments i els ajuntaments entenc jo que el paper que ha de 
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jugar en un referèndum amb aquest clima i amb aquesta situació en la qual l’Estat no 
garanteix el que ha de garantir per poder-lo fer, és l’assumpció de responsabilitats a nivell 
polític com també ha esmentat el company Pere Pubill.
I al final, també per acabar..., i deixar-ho clar, al final hi ha dues opcions, una és poder votar i 
que és pugui votar sí, no, abstenció activa, abstenció no activa, vot nul..., que és al final 
conèixer el què vol la societat catalana, que està sustentada també amb enquestes que totes 
són compartides i totes diuen el mateix, hi ha una gran majoria de la població catalana sigui 
del partit que sigui o no sigui de cap partit que voldria votar; i l’altra opció és no deixar votar 
i mantenir el statu quo, llavors aquí és on la gent s’ha de posicionar i els partits polítics han 
d’estar en una posició de dir... de respectar i de mirar que la gent pugui opinar o lo altre és el 
bloqueig continu que abans que parlàvem de ser valents i valentes, que les polítiques han de 
tirar endavant, Catalunya, el poble català si majoritàriament vol opinar el que no es pot 
esperar és esperar tres anys més perquè al final és un tema egoista, però egoista a nivell 
col·lectiu que volem posicionar-nos i volem decidir col·lectivament el futur d’aquest país i 
respectar el resultat que surti perquè està clar que si surt no i si surt sí el que s’ha de fer és 
respectar aquest resultat. Gràcies.

Sra. Pérez: Hola de nou. Per comentar sí que hi ha coses que trobem que no era el moment 
de plantejar com s’han plantejat perquè com ja s’ha dit aquí abans hi ha encara molta 
incertesa de com serà aquesta convocatòria i què repercutirà. 
Li demano tranquil·litat perquè les primeres interessades en protegir el personal funcionari 
d’aquesta casa som aquest equip de govern i ningú posarà en cap situació incomoda a ningú 
perquè això va per endavant.
Hi ha coses que podem estar més d’acord, hi ha coses amb les que no estem d’acord però com 
s’ha dit aquí amb el que estem totes d’acord a la Plataforma Ciutadana per Barberà és que 
volem votar. Volem votar i volem votar evidentment amb garanties, però no només 
legalment, amb altre tipus de garanties que, evidentment, se’ns haurà d’explicar quines són en 
les setmanes properes perquè el temps va passant, se’ns tira el temps a sobre, per tant, 
nosaltres no donarem suport a aquesta moció. Gràcies.

Sr. Báez: No sabía que en este pleno teníamos tantos «pacos umbrales», aquí cada uno se 
pone a hablar de su libro y se nos va pasando el tiempo, legítimo por otro lado ¿eh?.
A ver, yo creo que nadie se ha leído el título de la moción que dice «per rebutjar el calendari 
del procés d’independència i cercar un acord per una reforma constitucional». Aquest és el 
títol de la moció i vosaltres us heu anat per «los cerros de Úbeda»,  per això us he dit lo de los 
"pacos umbrales", ¿no?.
He dit que el president de la Generalitat ha anunciat la pregunta i la data. 
He dit que el govern de la Generalitat pretén convocar. 
He dit que el govern de la Generalitat pretén modificar per majoria absoluta. 
He dit que amb aquesta llei el que pretenen parar la convocatòria, o sigui que jo he parlat...no 
he parlat d’una llei feta ni de algo que sigui cert del tot, vull dir, que estava parlant d’això, 
com tots m’heu sentit. I a més que tots ho teniu al davant.
És cert que hi ha una llei del referèndum. Una llei que fins i tot, no sé si ara es diu el letrado 
mayor o el letrado principal del Parlament o de la Generalitat ha dit que no era legal, o sigui 
que..., lleis hi poden haver, però el problema és que després sigui o no sigui legal. Jo de tot el 
que ens has parlat, ja ho sabem però no parlàvem d’això, de tot el que ens has dit Pere, clar 
que ho sabem, però no parlàvem d’això, el que passa que tu ens has fet la gran història, si 
comencem a parlar d’història podem parlar de l’any 79 quan vau fer des d'Esquerra president 
al Pujol i no us dic que sigueu coparticips del 3%. Per tant, que hem de mirar-ho tot tal com 
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és i no parlar aquí cadascú del seu llibre.
Mireu, aquesta moció el que vol salvaguardar és això, la legalitat que cap funcionari, entre 
cometes, prengui mal per haver de col·laborar amb aquestes tasques i que no tingui la 
suficient cobertura legal. Si es fa el referèndum doncs nosaltres demanarem, tant si s’aprova 
la moció com si no al secretari que ens faci un informe per escrit que de qui ha participat, 
com ha anat i tal. Això, clar que és una declaració d’intencions i que tampoc sabíem com 
acabaríem, bueno...sí sabíem com acabaríem, que no estaria aprovada, però al final el que 
volíem dir ja s’ha dit, és que volem parlar de la legitimitat, del dret, de que els funcionaris 
quedin d’alguna manera recolzats i de que si cal el secretari, en el seu moment faci aquest 
informe i ja està i no cal entrar en més detall ni en més història, que tots sabíem de què anava 
aquesta moció, ja la vam parlar a portaveus. Gràcies.

Sr. Pubill:  Bé dues coses. M’agrada molt que parli del senyor Pujol, del 3% i tot això per 
recordar-li que vostès van fer el govern en l’anterior legislatura amb Convergència en aquesta 
ciutat, per tant... Ja no se’n recordava? Ja estic aquí per fer-li recordar. Això per una banda.
I després quan vostè parla de legitimitat, ara ha canviat primer ens deia legalitat i ara ja 
parlem de legitimitat. 
Vostè creu que no és legítim que els pobles vulguin decidir què volen ser? I tal com deien els 
companys abans, el Fabi, hi ha hagut etapes negres a la nostra història en què ha sigut legal 
fins i tot afusellar a gent i fotre-la a les cunetes. Si vol podem continuar parlant de legalitats i 
de legitimitats, però jo crec que si algú està legitimat per demanar els drets a Catalunya és 
qualsevol partit que se senti demòcrata, nosaltres ens hi sentim. Gràcies.

Sr. Báez: Un segon. Només per contestar-li a la pregunta que m’ha fet ara, vostès estan 
d’acord els hi agradaria que hi hagués un referèndum? I tant que sí, i tant que sí, sí ho he dit 
al final de la moció, que estem d’acord amb un referèndum, però que es faci de forma legal o 
legítima o com vulgui dir. Clar que estem a favor. I tant, sempre ho hem dit, eh? Des de el 
PSC, no ho diem ara, sempre ho hem dit i quan la pregunta era tan difusa, com la de 
novembre del 2014, també ho dèiem i que a més es preguntés d’una forma clara i concisa. Si 
ja ho dèiem, si no diem res que no hàgim dit. Clar que estem d’acord. Si amb això li contesto 
i es queda més tranquil. Clar que estem d’acord a què es pugui fer un referèndum, però de 
forma legal, per suposat. Gràcies.

Sr. Díaz: Li he fet una pregunta perquè s’ha fet l'al·lusió al company d’Esquerra 
Republicana, el Pere, jo li he fet una pregunta, vull dir, vosaltres sou els que hauríeu de donar 
la resposta com a representants del Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular, sou els 
que hauríeu de donar com fem per fer-lo legal en la vostra manera de pensar la legalitat. Per 
nosaltres ja entenem que la legalitat la dóna la legitimitat del Parlament de Catalunya i 
l’aspiració dels catalans i catalanes a poder votar l’1 d’octubre.
L’altra cosa, que la gent que insistiu tant, perquè hi ha un bloqueig continu amb les majories 
que hi ha al Parlament, que ens expliqueu quin any o quina resposta ens heu de donar perquè 
aquest referèndum doncs sigui amb garanties, el que vosaltres dieu, vull dir, vosaltres sou els 
que heu de donar les solucions. 
El que ens trobem aquí amb mocions que ja pressuposen coses que poden passar, clar que 
tots, ja ho ha dit la Carmina també, aquí es treballa a l’Ajuntament de Barberà, tots els 
ajuntaments, torno a insistir, qui organitza el referèndum i qui té la potestat d’organitzar-ho és 
el govern de la Generalitat i, per tant, el govern actual, que l’encapçala Puigdemont. Tots els 
ajuntaments ens haurem de coordinar fer possible que els catalans i catalanes facin el que 
vulguin en aquella jornada refrendària. I els tècnics municipals doncs haurem de..., si 
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realment hi ha una pressió tant forta de l’Estat perquè no dóna cap mena de solució, qui té la 
clau a l’Estat espanyol és el Congrés i el Senat per donar les garanties que vosaltres 
demaneu..., diguem que això nosaltres l’haurem de fer la responsabilitat a nivell polític i que 
ja dirà la llei que s’ha d’aprovar com s’haurà de fer, com també ha esmentat la Carmina. 
Per tant, jo torno a insistir, se li està preguntant al Pere, se’ns està preguntant a nosaltres, 
se’ns està preguntant també a gent que està aquí asseguda que està majoritàriament com diuen 
també les enquestes a favor de poder votar. No sé si també la gent de Ciutadans, que està 
aquí...vosaltres sou del sector de Ciutadans que no..., perdoneu que em dirigeixi al públic, 
però bueno també està bé que a vegades fem interacció. Però torno a insistir, vosaltres heu 
d’explicar com ho fem? Perquè si ara ens dieu que no ho fareu, que la posició és no o que ens 
hem d’esperar a què hi hagi un canvi polític...la clau hi era, la gent de Podemos tenia una 
oferta política per l’Estat de pacte amb el Partit Socialista i amb forces que històricament a 
l’Estat espanyol hi ha hagut governs que han pactat amb independentistes, que es podria 
haver fet, i haver donat la clau per fer un referèndum pactat i que amb totes les garanties, que 
hi ha sectors polítics que reclameu amb insistència, quan teniu la clau per poder donar-ho. 
I jo torno a insistir us torno..., l’equip de govern tornem a dir-vos què quines són les passes 
que s’han de fer i que hem de fer per realment aquestes garanties que tant citeu les tinguem i 
moguem votar amb llibertat, però que en tot cas, si no hi són perquè hi ha una legitimitat..., 
perquè això no és una cosa de partits, això no és una cosa de Puigdemont, de l’Anna Gabriel, 
Albano Dante Fachin o de Junqueras, això és una cosa que va de democràcia, com diu la 
pancarta  i que va de que un poble català majoritàriament sigui del partit que sigui o de cap 
partit, vol opinar i vol dir sí, no i el que dic abstenció activa, no activa o vot nul, però vol 
opinar i això ho farem segur, seguríssim el proper 1 d’octubre a tots els municipis d’aquest 
país. Gràcies.

Sr. Báez: Demanar disculpes al senyor Díaz perquè no li he contestat a la pregunta, tal com 
ha dit abans la senyora Pérez. Jo també tinc un moment que desconnecto i ja no sento res.
Ens pregunta el senyor Díaz a nosaltres que li donem la resposta. Miri, nosaltres com a 
regidors no tenim la resposta del què s’ha de fer o com es faria, però sí li diré que nosaltres ja 
lluitem i treballem per reformar la Constitució. Nosaltres com a Partit Socialista, eh? 
Per tant, jo crec que aquest ja és un camí per tirar o per arribar a poder tenir un referèndum 
amb totes les garanties. 
I com a regidor sí que també puc dir i vull dir que volem saber què ens espera aquí a Barberà 
també, i quan dic això és perquè hem vist representants d’aquest govern municipal que lo 
mateix amb passejat amb el Fernández Díaz en una visita privada, que amb la senyora 
Forcadell i per tant, també volem saber on estem com a ciutat i com a Ajuntament. I això és el 
que vol una moció: el debat, sense enfadar-se i amb un cert aire de distensió en aquestes 
hores. Gràcies.

Sra. Fuster: No cal, no cal, entenc que el senyor Báez sap perfectament quin és el paper de la 
institució quan ens visita siguin d’on siguin.

_____________________

11 DONAR COMPTE AL PLE 

11.1 EXP.: 2017N0170007. 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, 
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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
_____________________

12. 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 presenta la moció següent pel procediment d'urgència.

_____________________

12.1 EXP.: 2017N060U0240016. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PARTIT POPULAR REBUTJANT EL REFERÈNDUM IL·LEGAL DEL  
PROPER 1 D'OCTUBRE DE 2017.

Moció presentada pel Partit Popular, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:

"Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la data 
per la celebració d'un referèndum il· legal el proper 1 d'octubre.

Atès que el Partit Popular, el PSC, C'S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no estan 
d'acord amb la celebració unilateral d'aquest referèndum i que no comparteixen la pregunta: 
"Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República!".

Proposem al Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès el següent

ACORD: 

1. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Barberà del Vallès de no donar suport ni 
proporcionar medis, ni personal municipal el dia 1 d'octubre, en relació a la celebració del 
referèndum il· legal que es pretén celebrar.

2. Traslladar aquest acord a les AAVV del municipi, a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels Diputats i
a la Delegació del Govern d'Espanya a 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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Vots a favor: 2 (PP)
Vots en contra: 19  (2 RECUPEREM, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB, 6 PSC)
Abstencions: 0

NO APROVADA
_____________________

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. Fernández: Bien, el objetivo de la moción es que a raíz de una moción precedente del 
PSC echábamos de menos precisamente lo más importante y era que este Ayuntamiento se 
comprometiera a no dar ningún apoyo ni proporcionar ningún tipo de medio ni facilitar 
personal municipal el día 1 de octubre en relación a la celebración del referéndum, a nuestro 
juicio, sí ilegal totalmente.
Por lo tanto, eso es lo único que pide la propuesta de acuerdo que se formula al Pleno de este 
Ayuntamiento.

(Efectua una lectura de la part de l’acord de la moció, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 12.1 de l’acta)

Estos dos simples acuerdos, que son elementales, pues los proponemos. Tenemos una ligera 
idea ya a tenor de lo que ha sucedido con la anterior moción de lo que va a suceder pero, sin 
embargo, nosotros como concejales del grupo municipal del Partido Popular queremos decir 
y manifestar que el día que juramos nuestros cargos de concejales prometimos o juramos 
cumplir las leyes y en especial y la primera de ellas la Constitución española pero también 
nos obligamos, nos comprometimos a guardar y hacer guardar la Constitución española como 
norma fundamental del Estado. Eso significa en esta vertiente de hacer guardar la 
Constitución que haremos todo lo que esté en nuestra mano ante cualquier tipo de actuación, 
cualquier cargo electo, de cualquier persona perteneciente a esta corporación local que vaya o 
que infrinja precisamente el ordenamiento constitucional. 
Difícilmente hace unos cuántos años se nos hubiera imaginado que el desafío que tenemos 
hoy en cuanto a la destrucción de la unidad del territorio de España podía ser tan palpable 
como lo estamos percibiendo. Nosotros como concejales, como digo, creemos absolutamente 
necesario que este Ayuntamiento manifieste este compromiso, que no facilite los medios ni se 
involucre en este referéndum.
A título personal, como he dicho, nosotros emprenderemos las acciones legales que sean 
necesarias.  Por todo ello pido el apoyo y la votación. Gracias.

Sr. Rivera: Començaré pel final. Sí que es veritat que ens hem compromès a fer guardar i a 
guardar les normes, però això no ens converteix en jutges, senyor Fernández.
Nosaltres no direm si una cosa és legal o il· legal, som regidors i regidores d’aquesta ciutat i 
ens han elegit per representar la ciutadania que vol expressar-se. Això ha de quedar clar.
Com molt bé ha dit abans el Roger, el president Maduro de Veneçuela davant d’un 
referèndum, aquest sí il· legal, perquè a diferència de Catalunya que no tenim llei electoral 
perquè els senyors de Convergència, entre d’altres, ja els hi estava bé tenir el sistema electoral 
espanyol, allà sí que és il· legal aquell referèndum, clarament, perquè no compleix amb els 
mínims de l’administració electoral que diu la Constitució veneçolana. I el senyor Maduro va 
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dir una cosa, és un referèndum il· legal, però han de poder expressar les seves propostes 
polítiques i miri que ho fa amb una oposició criminal i golpista, però per davant de tot està el 
dret que té qualsevol ciutadà o ciutadana, veí o veïna, persona humana a expressar-se 
políticament.
Per tant, no entrarem a ser jutges d’això, tampoc cal entrar en l’èpica de que no reconeixerem 
al Tribunal Constitucional perquè mireu, el govern de Junts pel sí, ha anunciat que aquesta 
cacicada que ha fet el senyor Montoro amb el fons de compensació autonòmica la recorrerà el 
Tribunal Constitucional, per tant, crec que hauríem d’abandonar una mica l’èpica i sobretot 
tenir molt present que si hi ha ciutadans i ciutadanes que volen expressar les seves idees la 
obligació dels poders públics, que ho diu la Constitució, és garantir-ho.
Jo no entraré a valorar la convocatòria, que encara no s’ha fet, ni la llei que encara no hi ha 
certesa de quina serà perquè no em correspon, el que jo sí que dic, és que com a representants 
polítics i com a poders públics hem de garantir que aquesta expressió lliure de la ciutadania 
es produeixi. Gràcies.

Sr. Pubill: Miri, sobre l’enunciat de la seva moció, ens diuen que rebutgen un referèndum 
il· legal i estaria bé i nosaltres seríem a votar-li a favor si algun dia en presenten alguna que 
digui que rebutgen també el finançament il· legal dels partits, però és clar, sembla ser que 
encara no tenen prou càrrecs investigats i condemnats per corrupció perquè només estan a 
prop dels 900.
Vostès volen tapar les seves vergonyes dient que és més il· legal posar les urnes que posar les 
urpes. El que hauria de ser il· legal és que encara hi hagi milers de persones enterrades a les 
voreres dels camins, com deia abans. Hauria de ser il· legal que hi hagi avis que es moren 
sense haver rebut cap ajut de la llei de dependència. Hauria de ser il· legal que els ministres 
conspirin contra els càrrecs de la Generalitat. Hauria de ser il· legal que els bancs es quedin 
els diners amb els que els hem rescatat. I hauria de ser il· legal que aquests mateixos bancs es 
quedin les cases de les famílies que no poden pagar.
A veure quant trigarà el Tribunal Constitucional ara en dir que és il· legal restituir la dignitat 
de les persones condemnades pel Franquisme, també.
El que sí que és il· legal és l’anunci que ha fet el seu ministre, el portaveu del govern, en el 
sentit de que l’executiu espanyol demanarà informes setmanals certificats al govern de la 
Generalitat per controlar l’ús dels seus recursos amb l’amenaça de retirar-lo del fons de 
liquiditat autonòmica si s’intueix que s’estan destinant diners a l’organització del referèndum 
de l’1 d’octubre. Amb això el que es demostra és una vegada més que el govern espanyol, que 
ja no només sap patir la por per dissuadir als ciutadans i ciutadanes de Catalunya per decidir 
lliurement el seu futur en el referèndum. És un episodi més dins de les mesures que estan 
aplicant en els últims mesos per liquidar la capacitat econòmica de la Generalitat des de les 
retallades pressupostàries fins els recursos d’inconstitucionalitat en què es pretén impedir que 
el nostre govern poder aplicar les seves pròpies iniciatives en àmbits tant sensibles com en les 
polítiques socials. No se n’adonen que amb aquesta mesura, a més, el govern espanyol 
vulnera la seva pròpia llei que pretén complir en el seu article 2 de la Constitució que 
reconeix i garanteix literalment el dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions i la 
solidaritat entre elles. I això també inclou de l’autonomia financera i la capacitat d’exercir-la? 
Això, clarament, constitueix una agressió contra els serveis públics catalans i contra les 
persones que viuen a Catalunya. Com podeu explicar que vinculeu el finançament dels 
serveis públics essencials a la no utilització de les urnes? Les urnes han de ser la solució, mai 
el problema. Saben que passa que quan ens amenaceu que intervindreu el nostre patrimoni 
amb aquells que l’únic patrimoni és casa nostra ens esteu dient que vindreu a casa nostra i ens 
desnonareu a nosaltres i a les nostres famílies per una raó política, és això? Creieu que ens 
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intimideu amb això? Perquè a nosaltres no.
Per cert, abans he dit..., m’ho he apuntat per recordar-ho, vostè ha dit que érem uns acólitos 
de rufianes, no sé si ho deia pel cognom o per l’insult, però en qualsevol cas prefereixo ser un 
Rufián  que un Barcenas, un Soria, un Rato o qualsevol dels seus corruptes.
Si algú s’ha saltat la llei és l’estat que no dubta a utilitzar les seves clavegueres per matar la 
democràcia. Fins i tot es permeten el luxe de dir que reconeixen el dret de l’oposició 
veneçolana a fer una consulta a la ciutadania i al mateix temps dir que a Catalunya el 
referèndum és il· legal.
També ens diuen i dins de la seva campanya la "Catalunya valiente", que és la que posa en el 
logo de la seva moció. Tenen la barra de posar una fotografia dels Pujol en aquesta campanya 
amb la frase de «ellos no necesitan pensión por eso juegan con la tuya». Vagi per davant que 
nosaltres no defensem als Pujol, tot el contrari, però jo crec que haurien d’haver posat 
qualsevol dels nou-cents imputats del PP investigats per corrupció o també podien haver dit 
que s’han ventilat el fons de les pensions o que amb la seva reforma laboral hi ha més treball 
precari i que els nostres joves han de marxar fora del país a treballar. O que el 22% de la 
ciutadania de Catalunya està al llindar de la pobresa. 
Vostès que són els garants de l’ordre del món occidental, que han robat sense vergonya a 
Madrid i a València amb les púniques i les gürtels, vostès que són els que subvencionen la 
Fundació Francisco Franco i no volen posar un euro per la recuperació de la memòria 
històrica. 
Vostès que després de rebutjar la iniciativa popular contra els desnonaments tenen la poca 
vergonya de dir que són els que han fet més que ningú per aturar-los, obviant i menyspreant la 
tasca de les PAHs. 
Vostès que en un estat aconfesional posen medalles i condecoren verges. 
Vostès que han portat el 22% de la ciutadania al llindar de la pobresa. 
I ara segurament també ens diran que el 5 premis nobel de la pau que recolzen el referèndum 
deu ser que han estudiat des de petits a Catalunya i estan adoctrinats.
Sí, i són vostès ara els que ens diuen que el referèndum il· legal? Vostès en si mateixos com a 
partit, són un grup que hauria de ser il· legalitzat per actuar al marge de la llei.
I per acabar els hi explicaré que això que tinc a la mà, si miren ho veuran, senyors del Partit 
Popular, això és un sobre, una de les moltes diferències entre el seu partit i el meu, entre els 
uns i els altres, és que mentre uns els posarem a les urnes, vostès els posen a la butxaca. 
Gràcies.

Sr. Clarà: A veure, primer de tot manifestar el vot en contra, tot i el vot en contra, dir que hi 
ha dos coses que m’han agradat de la moció. Una la dic ara, l’altra me la guardo per al final. 
Una que m’ha agradat és que estigui en català, ha sigut una sorpresa, així que bravo, 
enhorabona!
Dit això hi ha un punt pel que m’agradaria començar que és que aquí es parla del grup de 
Catalunya sí que es pot, i al marge de les meves valoracions personals sobre aquesta eina 
política sí que m’agradaria reivindicar una mica la veu com habilitant de Podem Catalunya 
dintre d’aquest espai, per dir que no ens agrada que s’ens inclogui, no? en aquesta llista 
d’espais polítics que estan en contra del referèndum perquè doncs recentment nosaltres el que 
estem fent és una crida a la participació en aquest referèndum. 
Llavors, sobre el debat de garanties democràtiques i jurídiques que estan tan recurrents doncs 
jo estic content de forma part d’un grup que va entrar en aquest Ajuntament amb el 
compromís de no deixar-se absorbir pel món institucional i per la maquinària institucional, 
llavors per nosaltres això i crec que la pancarta que hi havia aquí era molt certera, això va de 
democràcia. Llavors davant d’un posicionament democràtic, crec que no és ètic políticament 
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per grups que defensem la ruptura, precisament democràtica fer servir elements jurídics per 
intentar justificar una cosa que és injustificable que és bloquejar una consulta popular, que al 
final és deixar que la gent pugui votar legítimament. Per nosaltres creiem que aquest moment 
en el que ens trobem ara és un moment clau de ruptura amb un règim antidemocràtic, amb el 
règim del 78, amb un règim que és hereu del franquisme, amb un règim que continua present 
en aquesta sala, com ja s’ha dit amb la foto doncs de la monarquia..., i al final, doncs aquí hi 
ha diferents blocs, hi ha partits de règim (el Partit Popular, el Partit Socialista, Ciutadans) que 
s’oposen a una consulta que és democràtica i altres espais polítics que no. Això ho dic perquè 
efectivament ho ha comentat el Fabi i estic content que l’hagi esmentat perquè hi ha hagut 
oportunitats per tenir a l’Estat espanyol un govern de canvi, la van tenir inicialment i la van 
rebutjar, l’han tingut una segona vegada amb la moció de censura que es va presentar i també 
la van rebutjar. Per tant, és molt còmode dir que no sí nosaltres volem votar, nosaltres volem 
que sigui legal, nosaltres volem que des de l’Estat espanyol es posin garanties democràtiques, 
això ho volem tots i totes en aquesta sala, segur, estic convençuts, tret del Partit Popular, tota 
la resta de persones demòcrates que som en aquesta sala volem votar amb garanties, davant 
de l’immobilisme evident de l’Estat espanyol, doncs al final hi ha un 80% de persones en  
Catalunya que es volen mobilitzar i si ens hem de posicionar entre la gent que vol votar, que 
vol que es posi urnes i la gent que vol bloquejar les urnes, el que és evident és que ens 
posarem al costat de la gent que vol votar, perquè això és el que estem defensant avui aquí.
Em sembla que bloquejar aquesta consulta és una falta de respecte terrible i ho dic des d’una 
perspectiva no independentista, vull dir, jo no sóc independentista i estic molt content de 
poder compartir grup, per exemple, amb el Fabi i la Mireia que són persones que vénen d’un 
espai independentista i no tenim cap problema en defensar això com un punt d’acord, que és 
el que es pugui votar. I sí que es falta el respecte als 2 milions de persones que es mobilitzen 
l’11 de setembre perquè viuen aquí a Catalunya, perquè tenen dret a expressar la seva veu i 
perquè al final és l’únic que durant anys estan demanant, poder expressar democràticament la 
seva veu, i això se’ls hi està negant. 
I per acabar dir que l’altra cosa que m’ha agradat d’aquesta moció que presenten és això que 
diuen de la Cataluña valiente, llavors m’ho apropiaré, ens apropiarem i direm que la 
Catalunya valenta serà la que sortirà a votar massivament el dia 1 d’octubre.

Sra. Pérez: Només per donar el sentit de vot i dient el mateix que he dit quan parlàvem de la 
moció del grup de Junts per Barberà contra la persecució i la defensa de llibertat d’expressió. 
Hem dit que volíem votar, que la llibertat d’expressió màxima del poble en democràcia és 
justament aquesta, ha de tenir unes urnes i poder dir la nostra, sigui pel que sigui i amb les 
garanties que demanàvem i que dèiem que evidentment han de tenir totes les ciutadanes i 
ciutadans de Catalunya, per tant, no entraré en més valoracions. Crec que ja els companys han 
donat força informació i simplement doncs el no suport per part de la Plataforma Ciutadana 
per Barberà, evidentment, en aquesta proposta.

Sr. Báez: Sí pot semblar... només per la moció podia semblar que, fins i tot, potser podíem 
arribar a un acord amb la moció, però sí amb una abstenció, però després amb el que ha afegit 
el senyor Fernández en quant a la unitat d’Espanya que defensa el PP i que nosaltres parlem 
amb la nostra moció del caràcter plurinacional, doncs òbviament, ja no són les mateixes raons 
per les quals votaríem. També la nostra moció com deia jo abans rebutjava el calendari del 
procés d’independència i la moció del PP rebutja directament el referèndum il· legal, però 
referèndum al cap i a la fi. I nosaltres com abans l’he dit al senyor Pubill sí que estaríem pel 
referèndum però d’una altra manera.
Per tant, no podem donar suport a la moció, tot i que pot semblar igual que la nostra, 
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òbviament no és igual que la nostra i per aquest motiu votarem en contra també. 

Sr. Fernández: Gracias, creo que las posiciones han quedado totalmente claras. Nosotros 
lamentamos que no se haya aprobado evidentemente y simplemente quiero decir que 
lógicamente los procedimientos democráticos están ahí. No es que no haya un procedimiento 
democrático, aquí no..., se ha hablado antes de cuál es la vía para la consulta, para el 
referéndum..., la vía está, está escrita, está aprobada y no hay que ir al Oráculo de Delfos, 
simplemente basta leer la Constitución. Hay un procedimiento para su reforma, hay un 
procedimiento por lo tanto, perfectamente establecido y a él nos remitimos nosotros el día 
que haya una mayoría en España que quiera reformar esa Constitución se reformará y por lo 
tanto se reformará el artículo 2, se reformará y se podrá votar y se podrá realizar ese 
referéndum, si así lo estipula. Pero esa situación me parece que de momento no es así y, por 
lo tanto, nosotros lamentamos que no se entienda así. Gracias.

_____________________

13. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

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

Sr. Rivera: Tenim una pregunta i una altra cosa.
La pregunta és en referència a la programació de Ràdio Barberà, de la temporada setembre. 
Ens agradaria saber si ja s’ha avançat una mica més des de l’última vegada que vam 
preguntar i si tenim, sobretot s’ha fes el procés amb les persones treballadores i 
col·laboradores que hi ha fent programes de ràdio i ja s’ha pogut establir una mica la 
programació de la tardor.
I l’altra qüestió, no és ni un prec ni una pregunta, és un agraïment a la senyora Carmina Pérez, 
que jo crec que és una cosa que serà compartida per molts i moltes del ple. Hem tingut 
diferències, hem tingut acords, però nosaltres sobretot el que guardem és una molt bona 
impressió i sobretot la lleialtat de dir-nos sempre les coses clares, per tant, això li agraïm. 
Gràcies.

Sra. Maya: Hola, bona nit. És una pregunta amb prec, les dues coses alhora, és per al David 
Clarà i és respecte al tema de les sol·licituds de beques de menjador, que sabem que al Vallès 
hi ha hagut un increment important de sol·licituds, més de 1000 beques, i saber que no sé si 
ara tenim els números, però bueno, a nivell tant de llars d’infants, com de primària i també de 
secundària quina ha estat la demanda a Barberà, si ha sigut l’increment igual que a la resta del 
Vallès i, bueno, també quan hi hagi la resolució de les sol·licituds doncs conèixer els 
números.
I aquesta pregunta és en el Pep, perquè entenem que ara no hi hagi les dades i ara no ho 
podem valorar, però sí que portem tres mesos sense convocatòria d’informatives i sense saber 
el motiu pel qual no es convoquen aquestes informatives i són temes que altres vegades hem 
comentat que es podien debatre i comentar a la informativa. Res més. Gràcies.

Sr. Clarà:  Referent a la primera qüestió, al tema de l’augment de les beques. Sí que 
normalment porto la informació sempre, avui no, però sí que et puc dir de memòria que hi ha 
hagut un augment d’un 12% de sol·licituds aquí a Barberà. El número concret de sol·licituds 
us el puc fer arribar per correu electrònic, però sí que és cert que hi ha hagut aquest augment 
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i, bé doncs, com sempre que hi hagi no necessàriament ha de ser bones notícies que hi hagi 
un augment perquè implica doncs que hi ha persones que no poden assumir, però de moment 
les dades encara no les tenim per poder-les analitzar. Sí que podem reiterar doncs una mica el 
compromís de l’Ajuntament, el de sempre, el criteri sempre per l’adjudicació de beques serà 
la necessitat que trobem i no pas de la partida econòmica, és a dir, que ens basarem no 
necessàriament només amb els barems que marca el Consell Comarcal que com bé sabeu són 
insuficients, sinó en el que detectin també els nostres equips d’intervenció social. 
Sobre el tema de comissió informativa número 3, teniu raó i per problemes pura i durament 
d’agenda i de sobrecàrrega de feina durant aquests tres últims mesos no la hem pogut 
convocar. Ens emplacem ja doncs al mes de setembre per la propera convocatòria.

Sra. Pérez: Moltes gràcies José Luís per les teves paraules, i per les persones que potser són 
a la sala que no saben molt bé de què parla, i per les persones que poden estar escoltant des 
des de la ràdio, avui és el meu últim ple com a portaveu de la Plataforma Ciutadana per 
Barberà. 
Dono les gràcies a la ciutadania per aquesta oportunitat, per aquests dos anys a l’equip de 
govern, dono les gràcies perquè he après moltíssim, em porto moltes vivències i molt 
enriquiment, tant a nivell personal com a nivell laboral. 
Marxo tranquil·la de la meva gestió i les teves paraules m’agraden, i res, des d’aquí us 
encoratjo a totes i a tots a què seguiu treballant per al bé de la ciutat, perquè és la vostra 
obligació el que van dir les ciutadanes i ciutadans a les urnes, que parlàvem abans, i per tant, 
molts encerts i molta sort i ens veiem pel carrer. Gràcies.

Sra. Fuster: Bé, moltes gràcies a tots i totes. Gràcies, Carmina.
Bueno hem arribat al final del ple del mes de juliol, dono les gràcies a tots, a totes, als que 
teniu paciència de venir aquí a fer-nos companyia i a compartir el debat de temes de ciutat. A 
les persones,  ciutadans i ciutadanes, que ens escolteu per la ràdio i que també paciència a 
casa, amb un altre format. Secretari, Interventora, companys i companyes que conformem el 
consistori tingueu unes bones vacances. Intenteu passar-ho bé, disfruteu, descanseu i 
precaució a les carreteres si viatgeu. Per tant, ens emplacem doncs a veure’ns a la tornada. 
Moltíssimes gràcies i bones vacances.

_____________________ 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  22:00 
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


