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PLE DE L 'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA  NÚMERO 7

PRE-ACTA

LLISTA DE CONVOCATS

SÍLVIA FUSTER ALAY ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; 2a TINENTA D'ALCALDIA (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR (PCPB)
FRANCISCO BLANCO ROMERO ; REGIDOR (PCPB)
JOSÉ MANUEL FERRETÉ FERRER ; REGIDOR (PCPB)
FABIÀ DÍAZ CORTÉS ; REGIDOR (JUNTSXB)
DAVID CLARÀ GARCÍA ; REGIDOR (JUNTSXB)
SANDRA RAMOS MONTESINOS ; 1a TINENTA D'ALCALDIA (JUNTSXB)
MIREIA SÁNCHEZ PI ; REGIDORA (JUNTSXB)
PERE PUBILL I LINARES ; 3r TINENT D'ALCALDIA (ERC)
ROGER PÉREZ ÁLVAREZ ; REGIDOR (ERC)
ANA DEL FRAGO BARÉS ; REGIDORA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; REGIDOR (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA SEMPERE CREUS ; REGIDORA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
JAIME  FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
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

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.
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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.

SECRETARIA GENERAL

10.- MOCIONS
10.01.- EX`.: 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.
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12.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

13.- PRECS I PREGUNTES. 

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 juliol de 2017, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

_____________________

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
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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.

_____________________

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 
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:
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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 
determinen els articles esmentats en la part expositiva.

_____________________

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.

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 
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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.

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
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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 62340 2 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 6340216 Vehicles 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 €  

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 60901 Arranjament 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

Import
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 € -    €
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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 6190415Reparació Asfaltats 2017 (fases 1,3,6) 202.642,23 € -        202.642,23 € -   €

2017 410 942 7620014 Col·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 € 

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.

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

_____________________

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,



11

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.

_____________________

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.

_____________________

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 
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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 
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 
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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 dels següents

ACORDS:

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.

_____________________

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 
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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 
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 
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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 aquests acords a l'Ajuntament de Sabadell, a l'Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i a l'Ajuntament de Ripollet, perquè en tinguin coneixement dels mateixos.

_____________________

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.

S'ha sol·licitat al Govern central en repetides ocasions una llista dels immobles immatriculats 
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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 Berberà 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. 
 
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."

_____________________

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 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 
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 que únicament expressen lliurement 
la seva opinió. Aquesta persecució  es fa encara més evident quant s'exerceix contra 
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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'Audiencia 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 fòrmules 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 d'urant l'últim 
periode 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 inclós 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 
víctimes de l'instrumentalització política contra la llibertat d'expressió, com els casos de 
Valtonyc i Cassandra Vera.

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 la derogació de la llei 4/2015, de 30 de març, 
de protecció a la seguretat ciutadana, coneguda popularment com a llei mordassa i a la 
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eliminació dels als 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."

_____________________

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. 
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. 
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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 aquests acords 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."

_____________________

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, 
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.

_____________________

12. MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

13. PRECS I PREGUNTES.

_____________________


