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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 8 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 28/09/2016.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:00 hores del dia  28/09/2016,  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) (Es va incorporar a la sessió a les 

19:35 hores en el punt 7.01 de l'ordre del dia)

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

YOLANDA GONZÁLEZ DELGADO ; REGIDORA (RECUPEREM BARBERÀ)

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

SECRETARIA GENERAL

2.- DONAR COMPTE DECRET
2.01.- EXP.: 2016N016U0240010. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2261, DE 6 

DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU A LES DELEGACIONS EN TINENTS/ES 
D'ALCALDIA I REGIDORS/ES.

2.02.- EXP.: 2016N016U0240011. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2262, DE 6 
DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU A LA DECLARACIÓ DE DEDICACIÓ 
PARCIAL I RETRIBUCIÓ SR. ROGER PÉREZ ÁLVAREZ.

3.- INTEGRACIÓ I DESIGNACIÓ
3.01.- EXP.: 2016N016U0240012. INTEGRACIÓ REGIDOR EN GRUP MUNICIPAL I 

COMISSIONS INFORMATIVES, I DESIGNACIÓ COM A MEMBRE O 
REPRESENTANT EN D'ALTRES ÒRGANS I ENTITATS.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

4.- DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ
4.01.- EXP.: 2016N711.001. DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ 

DEL PRESSUPOST A DATA 30.06.2016.

5.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT
5.01.- EXP.: 2016N711.002. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE 

MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE 2016.

6.- DONAR COMPTE PERÍODE MITJÀ PAGAMENT
6.01.- EXP.: 2016N711.003. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE 

PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS 2N TRIMESTRE 2016.

7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
7.01.- EXP.: IPMC2016/010. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10 PER 

TRANSFERÈNCIES.

SERVEIS GENERALS

8.- APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ
8.01.- EXP.: PHPX160001. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 

2016.
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ALCALDIA

9.- ADHESIÓ
9.01.- EXP.: 2016N307U0010002. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 

LES CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS 2016.

10.- DONAR COMPTE AL PLE 
10.01.- EXP.: 2016N0170008. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

PRESIDÈNCIA.

11.- PRECS I PREGUNTES.

12.- MOCIONS D'URGÈNCIA. 

DICTÀMENS

1. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

EXP.: 2016N018000006 i 2016N018000007. Lectura i aprovació de les actes de les sessions 
anteriors, fetes els proppassats dies 29 de juny i 27 de juliol de 2016, de les quals prèviament 
s'han tramès còpies a tots els components de la corporació.

APROVADES PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 DONAR COMPTE DECRET

2.1 EXP.: 2016N016U0240010. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2261, 
DE 6 DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU A LES DELEGACIONS EN 
TINENTS/ES D'ALCALDIA I REGIDORS/ES.

DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2261, DE 6 DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU 
A LES DELEGACIONS EN TINENTS/ES D'ALCALDIA I REGIDORS/ES.

Expedient: 2016N016U0240010.

Donar compte al Ple del decret d'Alcaldia núm. 2016LLDC002261, de data 6 de setembre de 
2016, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2016, la part resolutiva del qual es transcriu a 
continuació:

"RESOLC:

Primer.-  Establir i, on així sigui, confirmar les delegacions de competències d'aquesta 
Alcaldia a favor de tinents/es d'alcaldia i regidors/es d'aquest Ajuntament, que són les 
següents:

1.- Es delega en el primer Tinent d'alcaldia, SR. DAVID CLARÀ GARCÍA , les facultats i 
atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials de Serveis 
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Socials municipals i Emergència social, per a les  matèries que s'assenyalen a continuació:

- Emergències socials

2.- Es delega en la segona Tinenta d'alcaldia, SRA. CARMINA PÉREZ BARROSO, les 
facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials de 
Serveis generals municipals i Serveis públics municipals, i concretament en les matèries 
que s'assenyalen a continuació:

- Serveis econòmics i Hisenda
- Recursos Humans
- Règim intern Ajuntament
- Policia Local i Seguretat Comunitària
- Secretaria General i OAC
- Noves Tecnologies de la Informació

3.- Es delega en el tercer Tinent d'alcaldia, SR. PERE PUBILL i LINARES , les facultats i 
atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials de 
Desenvolupament  econòmic, Comerç i Ocupació, i concretament en les matèries que 
s'assenyalen a continuació:

- Comerç i mercats
- Suport al teixit industrial i PIME

4.- Es delega en el Regidor i membre de la Junta de Govern Local, SR. JUAN ANTONIO 
GRIMALDO DUEÑAS , les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en 
els àmbits competencials i  matèries específiques que s'assenyalen a continuació:

- Educació i formació continuada

5.- Es delega en el Regidor i membre de la Junta de Govern Local, SR. FRANCISCO 
BLANCO ROMERO , les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els 
àmbits competencials i  matèries que s'assenyalen a continuació:

- Gent Gran
- Esports

6.- Es delega en el Regidor i membre de la Junta de Govern Local, SR. FABIÀ DÍAZ 
CORTÉS, les facultats i atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits 
competencials de Territori i Medi Ambient , i concretament en les matèries que s'assenyalen 
a continuació:

- Planificació urbanística i territorial
- Mobilitat
- Medi Ambient i Energies Renovables
- Model de Ciutat i Projectes Municipals
- Via Pública i Obres
- Serveis Municipals bàsics
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7.- Es delega en la Regidora, SRA. SANDRA RAMOS MONTESINOS, les facultats i 
atribucions que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials i  matèries que 
s'assenyalen a continuació:

- Serveis socials municipals
- Parc municipal d'habitatge
- Economia social i de proximitat i Ocupació

8.- Es delega en la Regidora, SRA. MIREIA SÁNCHEZ PI , les facultats i atribucions que 
corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials i  matèries que s'assenyalen a 
continuació:

- Programes per a col·lectius socials:
  Infància, Adolescència, Joventut i Igualtat, Feminismes i LGTB
- Equipaments municipals
- Associacionisme i relacions amb entitats
- Espai Jove de Festa Major

9.- Es delega en el Regidor, SR. ROGER PÉREZ ÁLVAREZ , les facultats i atribucions 
que corresponen a aquesta Alcaldia, en els àmbits competencials de Cultura, Entitats i 
Ciutadania, i concretament en les matèries que s'assenyalen a continuació:

- Agenda cultural
- Festa Major i Festes de Barri
- Cultura popular i tradicional
- Població nouvinguda
- Voluntariat 
- Ciutadania i convivència
- Llengua
- Patrimoni i Turisme
- Procés català i Dret a decidir

Segon.- Abast i contingut de les facultats delegades.-

Les competències delegades, en les matèries respectives abans indicades, comporten la 
facultat de coordinar, impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de 
totes les unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar 
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com 
realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent amb competència resolutiva, sempre 
degudament coordinats amb altres àmbits amb possible incidència o repercussió 
competencial.

Pel que fa a les competències delegades a favor de la senyora Carmina Pérez Barroso, el 
senyor Pere Pubill i Linares i el senyor Fabià Díaz Cortés, aquestes comporten també la 
facultat específica de dictar instruccions, resolucions o actes administratius, així com 
formalitzar convenis i subscriure acords en les matèries de gestió ordinària que li han estat 
delegades.
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Tercer.- Delegacions en matèria de contractació.-

1.- Es delega expressament en la segona Tinenta d'alcaldia, senyora CARMINA PÉREZ 
BARROSO, la competència en matèria de contractació comprensiva de totes aquelles 
contractacions que faci l'Ajuntament per procediment obert, amb un valor estimat inferior a 
100.000 €, en cas de serveis i subministraments, i amb un valor estimat inferior a 1.000.000 
€, en cas d'obres. Així mateix, es delega aquesta competència en els contractes menors no 
inclosos en el punt següent.

La competència delegada comporta la facultat d’aprovar i resoldre tots els instruments 
jurídics, documents i tràmits de procediment necessaris per a l’efectiva execució de la 
contractació objecte de delegació, excepte l'aprovació dels projectes d'obres i serveis objecte 
d'aquesta contractació delegada, per a l'aprovació dels quals es reserva aquesta competència 
l'alcaldia. També faculta per a l'ordenació de pagaments i inclou la possibilitat d'optar per 
tramitar l'expedient amb aplicació de les mesures de gestió eficient establertes a l'article 8 del 
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

2.- Es delega específicament en la resta de tinents d'alcaldia i regidories esmentades en aquest 
decret la facultat de resoldre tots els contractes menors d'import màxim fins a 12.000 euros, 
pel que fa la contractació d'obres, i fins a 6.000 euros per a la resta de tipologies, sempre amb 
referència als àmbits o matèries la gestió del quals i coordinació tenen delegades. També  
tindran la competència per al reconeixement d'obligacions derivades de despeses legalment 
compromeses prèviament en els respectius àmbits de delegació.

Cinquè.- Altres assignacions.-

S'assigna al SR. JOSÉ MANUEL FERRETÉ FERRER, com a regidor adjunt adscrit a 
l'àmbit competencial de Territori i Medi Ambient per tal de donar suport al Regidor i 
membre de la Junta de Govern Local, Sr. Fabià Díaz Cortés, en els assumptes i matèries que 
s'hi assenyalen.

La seva adscripció comporta la facultat de realitzar tràmits i gestions dins d'aquest àmbit 
competencial, podent dictar instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit 
d'aquestes competències, així com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent 
amb competència resolutiva, prèviament i degudament coordinat amb el regidor responsable 
d'aquest àmbit.

Sisè.- Àmbits i facultats excloses de delegació.-

Amb caràcter general, queda exclosa qualsevol facultat resolutiva la competència de la qual 
s'hagi delegat expressament per l'Alcaldia presidència en la Junta de Govern Local, així com 
totes aquelles altres competències i facultats resolutives de l'Alcaldia que no apareguin 
expressament transcrites en aquest decret i aquelles que són indelegables en aplicació dels 
articles 21.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.
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Setè.- Modificació, refosa i actualització competències objecte de delegació.-

Aquest decret modifica, refon i actualitza, en una sola i única resolució, el contingut de les 
resolucions anteriors 2015LLDC001610, de 3 de juliol; 2016LLDC001522, de 10 de juny; i 
2016LLDC001761, de 13 de juliol, en tot allò que fa referència a delegacions de 
competències d'aquesta alcaldia a favor de tinents/es d'alcaldia i regidors/es, i serà d'aplicació 
amb efectes d'aquesta data. 

Vuitè.- Publicar en el BOP les delegacions efectuades i degudament actualitzades.

Novè.- Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la primera sessió que es 
celebri."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat conjunt dels punts 2.1 i 2.2 i del dictamen del punt 3.1, per l’ordre que es 
transcriuen i previ a la votació del dictamen del punt 3.1, es van produir les intervencions 
següents: 

Sra. Pérez: Si us assembla bé, i amb el permís de la presidència, podem parlar dels tres donar 
comptes perquè són sobre el mateix tema.
Arrel de la incorporació del senyor Roger Pérez  a l'equip de govern s'han hagut de fer una 
sèrie de modificacions i el que recullen aquests decrets justament és això.
En el primer, que tal com deia la Sílvia diu relatiu a les delegacions en tinents/es d'Alcaldia i 
regidors/es es fa un text refós de tal i com queden totes les regidories, és a dir, bàsicament tal 
i com estaven amb la substitució del senyor Ramon Cos pel senyor Roger Pérez i no hi ha cap 
canvi més.

El segon decret es relatiu a la declaració de la dedicació parcial i retribució del senyor Roger 
Pérez Álvarez.

Simplement és la mateixa dedicació parcial que tenia el senyor Cos, doncs l'assumeix el 
senyor Pérez Álvarez amb la mateixa retribució.

I el tercer era la integració i designació del regidor en el grup municipal i en totes les 
comissions informatives i de designació com a membre o representant d'altres òrgans i 
entitats, és a dir, totes les delegacions que tenia el senyor Ramon Cos i Orobitg, doncs ara les 
tindrà el senyor Roger Pérez Álvarez.

Sr. Rivera: Bona tarda.
La meva companya, Yolanda González, que no ha pogut començar el Ple amb nosaltres 
esperem que es pugui incorporar. Puntualitzar això. 
Després cap problema en què ho discutim tot plegat, però hi ha un que s'ha de votar i dos que 
no. El punt 3.1 s'ha de votar, val, llavors nosaltres en aquest cas ens abstindrem perquè 
entenem que és evidentment competència i obligació de l'equip de govern d'organitzar-se. 

Entenem que és aquesta la proposta que ens fan, no ens sembla malament, li desitgem al nou 
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representant de l'Ajuntament de Barberà, en  aquests òrgans, i representant d'Esquerra 
Republicana com a membre del seu grup municipal, doncs li desitgem molts èxits i molt 
encert que ho necessitarem.

Gràcies.
_____________________

2.2 EXP.: 2016N016U0240011. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2262, 
DE 6 DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU A LA DECLARACIÓ D E 
DEDICACIÓ PARCIAL I RETRIBUCIÓ SR. ROGER PÉREZ ÁLVA REZ.

DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2262, DE 6 DE SETEMBRE DE 2016, RELATIU 
A LA DECLARACIÓ DE DEDICACIÓ PARCIAL I RETRIBUCIÓ SR. ROGER PÉREZ 
ÁLVAREZ.

Expedient: 2016N016U0240011.

Donar compte al Ple del decret d'Alcaldia núm. 2016LLDC002262, de data 6 de setembre de 
2016, publicat en el BOPB de 19 de setembre de 2016, la part resolutiva del qual es transcriu 
a continuació:

"RESOLC:

Primer.- Declarar, amb efectes econòmics i administratius d'aquesta data, la situació de 
dedicació parcial a les tasques municipals derivades del seu càrrec, en un percentatge del 
60%, del regidor d'aquesta Corporació Sr. Roger Pérez Álvarez.

El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de 
data 9 de juliol de 2015 i la retribució màxima que percebrà la persona interessada és de 
2.142,86 euros/bruts mensuals amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha 
acreditat un any complert de serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues 
extres serà proporcional al temps d’acompliment del càrrec.

La retribució anterior s'actualitzarà anualment, si escau, conforme al marc normatiu legal en 
cada moment vigent.

I si es produeix el cessament en el càrrec sense perspectives de continuïtat la persona 
interessada tindrà dret a percebre la corresponent liquidació que constarà de la part de 
retribució corresponent al mes en curs, així com a percebre les parts proporcionals 
corresponents a les pagues de juny, desembre i vacances.

Segon.- Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels 
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del 
regidor esmentat.

Tercer.- Notificar la resolució present a la persona interessada, amb indicació dels recursos 
que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de Recursos Humans i Intervenció.

Quart.- Donar compte de la resolució present al Ple municipal en la primera sessió en què es 
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reuneixi, així com donar també la publicitat legalment oportuna."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

3 INTEGRACIÓ I DESIGNACIÓ

3.1 EXP.: 2016N016U0240012. INTEGRACIÓ REGIDOR EN GRUP 
MUNICIPAL I COMISSIONS INFORMATIVES, I DESIGNACIÓ C OM A 
MEMBRE O REPRESENTANT EN D'ALTRES ÒRGANS I ENTITATS .

INTEGRACIÓ REGIDOR EN GRUP MUNICIPAL I COMISSIONS INFORMATIVES, I 
DESIGNACIÓ COM A MEMBRE O REPRESENTANT EN D'ALTRES ÒRGANS I 
ENTITATS.

Expedient: 2016N016U0240012.

La renúncia al càrrec de regidor del senyor Ramon Cos i Orobitg i la incorporació com a 
regidor, en substitució d'aquest, del senyor Roger Pérez Álvarez ha motivat per part del Grup 
municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la presentació d'un escrit comunicant 
a la Presidència la nova organització funcional de l'esmentat grup municipal, una vegada 
produït el canvi esmentat, interessant a aquesta que es prengui coneixement i, quan sigui 
menester, se'n adoptin els acords pertinents. 

És per raó d’això esmentat que, atenent aquesta petició, es proposa al Ple municipal l'adopció 
dels següents

ACORDS:

Primer.- Incorporar al Grup municipal del Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
al regidor Roger Pérez Álvarez, en substitució del senyor Ramon Cos i Orobitg.

Segon.- Adscriure al regidor Roger Pérez Álvarez a la Comissió Informativa núm. 3, de 
Serveis Socials municipals i Emergència social, en representació del Grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i en substitució del senyor Ramon Cos i Orobitg.

Tercer.- Adscriure al regidor Roger Pérez Álvarez a la Comissió Informativa núm. 4, de 
Cultura, Entitats i Ciutadania, en representació del Grup municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) i en substitució del senyor Ramon Cos i Orobitg. Es farà càrrec també de 
la presidència d'aquesta Comissió Informativa, per delegació de l'Alcaldia.

Quart.- Cessar el senyor Ramon Cos i Orobitg en el càrrec de patró de la Fundació Barberà 
Solidària i designar, en substitució de l'anterior, al senyor Roger Pérez Álvarez, com a patró 
de la fundació esmentada en la qualitat de membre electe de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès.

Cinquè.- Cessar al senyor Ramon Cos i Orobitg com a representant en el Centre de 
Normalització Lingüística Vallès Occidental i designar, en substitució de l'anterior, al senyor 
Roger Pérez Álvarez, com a nou representant en el Centre esmentat.  
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Sisè.- Cessar al senyor Ramon Cos i Orobitg com a representant en el Consell Municipal 
d'Educació i designar, en substitució de l'anterior, al senyor Roger Pérez Álvarez, com a nou 
representant en el Consell Municipal d'Educació esmentat.

Setè.- Cessar al senyor Ramon Cos i Orobitg com a representant en el Consorci per a la 
Normalització Lingüística i designar, en substitució de l'anterior, al senyor Roger Pérez 
Álvarez, com a nou representant en el Consorci esmentat.
 
Vuitè.- Cessar al senyor Ramon Cos i Orobitg com a representant en el TDT Demarcació 
Sabadell i designar, en substitució de l'anterior, al senyor Roger Pérez Álvarez, com a nou 
representant en la demarcació esmentada.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 12 (2 PP, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 4 PCPB)  
Vots en contra: 0
Abstencions: 7 (1 RECUPEREM, 6 PSC)

_____________________

4 DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ

4.1 EXP.: 2016N711.001. DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A DATA 30.06.2016.

DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A DATA 
30.06.2016.

Expedient: 2016N711.001.

D'acord amb l'article 16 de les Bases d'execució del Pressupost vigent, es dóna compte al Ple 
municipal dels estats, a data 30 de juny de 2016, següents i que es publicaran a la Seu 
electrònica municipal:

1. Estat d’execució del Pressupost de Despeses:

CAPÍTOL Prev. definitiva
Obligacions 

reconegudes netes
Pagaments Pendent d'execució

 I. Despeses de personal 12.662.749,31 € 5.342.171,46 € 5.332.271,46 € 7.320.577,85 €

II. Despeses en béns corrents i 
serveis

16.453.658,52 € 5.487.649,69 € 5.309.531,44 € 10.966.008,83 €

III. Despeses financeres 624.811,50 € 175.481,38 € 172.994,48 € 449.330,12 €

IV. Transferències corrents 3.596.335,55 € 1.465.576,51 € 1.013.019,88 € 2.130.759,04 €
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V. Fons de contingència 710.304,88 € 0,00 € 0,00 € 710.304,88 €

 VI. Inversions 5.251.902,83 € 250.348,28 € 216.976,31 € 5.001.554,55 €

VII. Transferències capital 145.807,06 € 8.133,30 € 8.133,30 € 137.673,76 €

VIII. Actius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX. Passius financers 3.206.358,91 € 1.652.343,23 € 1.511.706,97 € 1.554.015,68 €

 TOTAL 42.651.928,56 € 14.381.703,85 € 13.564.633,84 € 28.270.224,71 €

2. Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos:

CAPÍTOL Prev. definitiva
Drets reconeguts 

nets
Recaptació Pendent d'execució

 I. Impostos directes 16.813.601,51 € 16.859.179,17 € 7.429.755,89 €
-45.577,66 €

II. Impostos indirectes 800.000,00 € 524.736,94 € 519.021,90 € 275.263,06 €

III. Taxes i altres ingressos 8.399.068,16 € 3.087.697,08 € 2.538.816,29 5.311.371,08 €

IV. Transferències corrents 10.803.619,17 € 4.750.814,96 € 4.731.451,84 € 6.052.804,21 €

V. Ingressos patrimonials 415.322,34 € 338.637,12 € 260.066,89 € 76.685,22 €

VI. Alienació d’inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VII. Transferències de capital 1.312.360,07 € 565.278,65 € 466.698,51 €
747.081,42 €

VIII. Actius financers 4.107.957,31 € 0,00 € 0,00 € 4.107.957,31 €

IX. Passius financers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 TOTAL 42.651.928,56 € 26.126.343,92 € 15.945.811,32 € 16.525.584,64 €



12

3. Operacions no pressupostàries:

 
Saldo inicial Abonaments Càrrecs Saldo final

 Deutors 206.013,98 € 38.377,51 € 49.412,00 € 217.048,47 €

Creditors 2.317.242,33 € 6.210.891,00 € 6.507.797,38 € 2.020.335,95 €

Ingressos pendents aplicació 262.935,15 € 38.370,52 € 37.381,97 € 263.923,70

Pagaments pendents aplic. 96.560,46 € 183.545,75 € 173.876,23 86.890,94 €

Valors rebuts 4.115.204,76 € 69.774,30 € 168.210,77 € 4.016.768,29 €

 Valors lliurats 94.904,05 € 0,00 € 0,00 € 94.904,05 €

Iva repercutit 0,00 € 11.676,02 € 11.676,02 € 0,00 €

 Iva suportat 0,00 € 1.312,32 € 1.312,32 € 0,00 €

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:

Sra. Pérez: Hola, gràcies de nou.
Tal i com deia l'alcaldessa en aquest punt donarem compte de l'estat d'execució del pressupost 
del segon trimestre, a data 30 de juny de 2016.
La informació facilitada a la Comissió Informativa, fèiem una miqueta la valoració en 
comparació amb pressupostos d'anys anteriors i per explicar una miqueta quin és l'estat 
d'execució actualment si parlem del capítol d'ingressos, en l'apartat d'ingressos, per capítols, 
en el capítol 1, d'impostos directes estaríem una miqueta millor que l'any passat, amb un 44% 
de la recaptació de l'exercici. 
Pel que fa al capítol 2, impostos indirectes, estaríem gairebé duplicant el mateix capítol de 
l'any anterior en un 65%.
Pel que fa a les taxes i altres ingressos, estaríem pràcticament igual, estem parlant d'un 30% 
de la previsió definitiva.
Pel que fa a transferències corrents, estaríem una mica per sota, al 44%, estaríem parlant de 
gairebé cinc milions d'euros dels onze milions totals.
Pel que fa a ingressos patrimonials, estaríem parlant d'un 63% de la recaptació de la previsió 
definitiva.
Després pel que fa a les transferències de capital, estaríem parlant d'un 36%, també una mica 
per sobre que l'any passat en transferències de capital.
I el que fa més o menys les dades generals, la de la mitjana del que fa l'estat d'execució pel 
que fa als ingressos de l'any 2016, estaríem parlant de que actualment tenim recaptat un 37% 
de la previsió definitiva.
Pel que fa a les despeses, si ho analitzem també per capítols, pel que fa a la despesa del 
capítol 1, despeses de personal, estaríem al voltant del 42% de la previsió definitiva.
Pel que fa als béns corrents i serveis, estaríem parlant del 32% d'aquesta previsió.
Pel que fa a les despeses financeres estaríem parlant del 28%, una miqueta per sobre de l'any 
passat.
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Pel que fa a les transferències corrents, en aquest cas estaríem una miqueta per sota, el 28% 
del total de les transferències corrents.
Després estaríem parlant, en l'apartat d'inversions estaríem més o menys com l'any passat 
també, en un 4% de la previsió definitiva.
I pel que fa a les transferències de capital, estaríem una mica més per sota de la meitat de 
l'any passat, estaríem en un 6%.
I el que sí que puntualitzaria que de l'exercici corrent estem en un 6%, però sí que s'ha fet un 
pagament d'exercicis tancats, que serien els quatre cents mil euros corresponents al col·lector 
de Can Gorgs.
I, en general, passaríem a l'últim capítol, capítol 9, estaríem parlant d'un 47% de pagament de 
la previsió definitiva. I el total d'aquesta previsió dels 42.651.928 que té el pressupost doncs 
en l'actualitat estem en un 32% del pagament d'aquests diners.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: En primer lloc, com que no es vota, no ens posicionarem.
En segon lloc, agrair la quantitat i la qualitat de la informació que hem rebut, en aquest cas. 
Que hem pogut analitzar i dels quals volem destacar dos qüestions que ens preocupen, com 
que no hem de votar doncs sí que ens agradaria fer algunes preguntes i compartir una cosa 
que ens amoïna una mica. 
La primera té a veure amb el capítol d'inversions, que com ja va posar «en boga» en aquest 
Ajuntament el govern anterior ens trobem que clar quan fem la previsió inicial i discutim el 
pressupost ens trobem que hi ha un capítol d'inversions subvalorat i que quan hi ha les 
incorporacions de romanents fem un pla d'inversions quatre mesos més tard, això retarda tot, i 
això fa que tinguem de moment dels cinc milions euros d'inversions a 30 de juny, suposem 
que avui, ja ho tindrem molt més avançat, val, però significa que hi ha un retard. 
Sí que ens agradaria que per l'any que ve, tinguéssim la capacitat de fer una previsió inicial 
que es mantingui més o menys al llarg de l'any.
I la següent qüestió té a veure amb una cosa que vam comentar l'altra dia, crec recordar que 
va ser a la Comissió Informativa i és referent als impostos directes quan parlem de les 
plusvàlues i l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana. És una 
qüestió que ens preocupa perquè és un impost, que la previsió inicial era un milió dos-cents 
mil euros i ja l'hem superat a 30 de juny. Sí que ens agradaria saber si l'origen d'aquestes 
plusvàlues, quin percentatge té a veure amb desnonaments, quins percentatges d'aquests 
desnonaments és el que la modificació legislativa va deixar absent de pagar la plusvàlua, i 
quin d'aquest percentatge que té a veure amb això, que encara no era tot, no era el 100% que 
quedava exempt. Vam discutir mantenir l'ajut pels casos que no estiguessin exempts i veure 
com es reflexa, perquè desprès segurament el senyor Fernández  ens dirà que a Espanya no hi 
ha desnonaments, però evidentment hi ha i sí que ens preocupa molt que hi hagi aquest 
increment que ja l'hem experimentat en pressupostos anteriors de la plusvàlua. 
La plusvàlua és un impost que es paga quan es transmet un bé, no sempre quan es ven sinó 
quan s'hereta o quan es desnonen i fas una dació en pagament i ens preocupa molt veure 
quina és aquesta evolució. Sí que voldríem, no cal que sigui ara, però que ens proporcionessin 
aquestes dades. I simplement això, gràcies.

Sr. Garcés: Si bueno..., una de les preguntes ja me l'ha trepitjat el senyor Rivera, era 
precisament aquesta de les plusvàlues. Que si que està bé conèixer entre tots quina part 
correspon a cada tipologia de transmissió, o sigui, compra-venda, successions o de la que es 
tracti en cada cas.
I la segona, és una pregunta més directa. Quina és la causa que s'hagi incrementat a un 44%, a 
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més a més, d'unes plusvàlues aquesta recaptació d'impostos directes?

Sra. Pérez: Molt bé, començaré pel tema que heu plantejat, tots dos comuns del tema de la 
plusvàlua. 
Com tu deies la quantitat i la qualitat de la informació s'intenta donar a totes i si simplement 
amb un correu ens ho haguéssiu demanat ho haguéssiu tingut per abans del Ple tota la 
informació i ara poder fer una altra tipus de debat, però no passa res, de seguida ho 
compartirem i ja està.
Pel que fa al tema d'inversions, el problema és que de romanent de tresoreria, tu ja saps, que 
no es pot incorporar a serveis i no es podia incorporar a programes que per l'equip de govern 
eren importants, per tant, ens vam estimar més poder fer l'augment en tota la partida de 
Benestar Social i en altres partides que sabiem que aquest romanent de tresoreria no podria 
ser utilitzat i sí que és veritat que t'arrisques a això, que quan s'aprova tota aquesta 
recuperació del romanent al nou pressupost, doncs vas una miqueta més lent.
Podríem revisar, si voleu, una miqueta les inversions, al punt que està, tant el Fabi com jo, el 
que vulgueu, Fabi vols tu? O comento jo?... De les coses que sí que estan ja engegades, si 
anem al capítol 6 teníem l'ascensor de l'Ajuntament, que a data de 30 de juny ja va preguntar 
l'Antonio Báez com estava aquest tema i ja vam dir que estava fet l'estudi i que la previsió és 
que es pugui fer abans d'acabar l'any. 
El tema de l'horta del riu Ripoll també està fet, també s'està treballant; el projecte de 
senyalització del Parc Fluvial del riu Ripoll també; l'estalvi i millora de l'eficiència energètica 
dels edificis recordem que aquest estudi ve d'una auditoria energètica que es va fer al 2012, 
val, ara estem treballant i posant en  marxa tot el que aquella auditoria ens va dir que s'havia 
de fer, doncs s'està movent ara. 
La millora energètica dels edificis també estem treballant com l'adequació de la normativa 
energètica que això ja hem parlat en altres moments, que era l'adequació de quadres 
d'enllumenat, més temes de normativa energètica, la millora de l'energètica de la 
climatització. Ara tot just acabem de signar l'informe que havia de recollir tot el que 
l'auditoria havia dit, doncs com es concreta en una acció de millora dels espais municipals.
Després tenim els separadors del carril bici de Circumval·lació que ja està fet també. 
Actuacions a Torre Ca n'Altimira també, enllumenat públic, plataformes del bus, que a més a 
més, avui tenim una paraula demanada al Ple, doncs també ha estat tot aquest tema en marxa 
que el Fabi si vol pot donar més informació. 
Després, estabilització de talussos, també s'està treballant, reurbanització de Circumval·lació, 
doncs s'està fent treballs en aquest sentit, de millora de l'adequació dels aiguamolls també 
s'està treballant, reparació d'asfaltats ja s'ha fet una part, de reparació dels paviments de 
cautxú també s'està treballant, que més? 
La compra dels terrenys de Massana també ja s'ha fet, l'adquisició d'habitatge, aquí no hem 
treballat però estem treballant en altres coses també d'adquisició d'habitatges per a la borsa de 
lloguer social de la ciutat. 
Després de la resta... remodelació de l'accés crec que és també de la situació també s'està 
treballant en aquest projecte. En l'arranjament del pis municipal d'edifici de Verge Montserrat 
també hi estem treballant, remodelació del Casal de Cultural també està el projecte en marxa. 
La reparació de la coberta de l'OAC s'ha fet aquest estiu, la pavimentació de la piscina d'estiu 
de Can Llobet també s'ha fet ja, el porxo de l'Elisa Badia, també s'ha fet ja, les finestres de 
l'Escola de Can Serra sí que quedarà pel curs vinent perquè aquest estiu ha estat impossible 
poder-ho organitzar i ja sabeu que les escoles només hi podem actuar a l'estiu. L'escala 
d'emergència de l'Escola Can Llobet s'està treballant. 
Després hi ha reposició de maquinària, inversions, i maquinària d'esports que també s'està 
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treballant. Un vehicle de la brigada que també ja s'ha adquirit, bé una miqueta perquè us feu 
la idea hi ha moltes coses engegades que era la idea de que aquest 4% pugi i no es quedi tant 
abaix com s'ha quedat altres anys i, evidentment, això ho veurem a final d'any quan fem la 
liquidació del pressupost, però com veieu hi ha molts projectes engegats i estem molt 
contentes per això.
Gràcies.

Sra. Fuster: Molt bé, gràcies per les explicacions senyora Pérez.
De totes maneres tanquem aquí, de moment aquest debat, però si qualsevol dels partits que 
conformeu l'oposició necessiteu més informació no dubteu en demanar-la encara que sigui a 
posteriori.

_____________________

5 DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT

5.1 EXP.: 2016N711.002. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE 
MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE 2016.

DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE 
2016.

Expedient: 2016N711.002.

Atès que l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluïta contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix que els tresorers o, en el seu defecte, els interventors de les 
corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les 
quals s'estigui incomplint el termini.

Atesa l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix que les administracions públiques estan 
obligades a remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació 
econòmica i la periodicitat en cada cas establerta.

Atès l'article 4 de l'Ordre HAP/2105/2012 estableix que la remissió de la informació 
economicofinancera s'ha de centralitzar a través de la Intervenció.

Atès que la Interventora municipal ha tramès aquests informes trimestralment al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de l'Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales.

Atès que la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluïta contra 
la morositat en les operacions comercials, estableix en el seu article 3.1 que és d'aplicació per 
a tots els pagament efectuats en contraprestació en les operacions comercials realitzades entre 
empreses, o entre empreses i administració, així com les realitzades entre els contractistes 
principals i els seus proveïdors i subcontractistes, quedant fora de l'àmbit, les operacions que 
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no estan basades en una relació comercial.

Tanmateix, l'art. 8 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, estableix que els subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació 
d'aquesta llei, per tant, els ajuntaments, hauran de fer pública la informació relativa als 
pressupostos, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries i informació 
actualitzada i comprensible sobre el seu estat d'execució i sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les Administracions Públiques. 
Aquesta informació es publica a la Seu electrònica de l'Ajuntament.

Per tot l'esmentat anteriorment, es DÓNA COMPTE al Ple dels informes trimestrals de 
morositat del 2n trimestre de 2016 (graella adjunta) de l'Ajuntament de Barberà del Vallès i 
de les empreses municipals SABEMSA i AISA, comunicats al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Pública a través de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con 
las Entidades Locales, i que es publicaran a la Seu electrònica municipal.

Pagaments realitzats en el període
Factures o documents justificatius pendents de 

pagament al 
final del període

Pagaments dins del 
termini legal

Pagaments fora 
del termini legal

Dins del termini legal de 
pagament

Fora del termini legal 
de pagament

Codi Entitat Entitat
Tipus de 

comptabilit
at

Períod
e Mitjà 

de 
Pagam

ent 
(PMP) 
(dies)

Número 
de 

pagament
s

Import total 
(€)

Número 
de 

pagame
nts

Import 
total (€)

Interessos 
de demora 
pagats en 
el període 

(€)

Període 
Mitjà de 
Pagam

ent 
Penden

t 
(PMPP) 
(dies)

Número 
de 

pagament
s

Import total 
(€)

Número 
de 

pagamen
ts

Import total 
(€)

09-08-252-AA-000
Barberà 
del Vallès Limitativa 44,91 1.816

2.885.008,7
9 259

513.768,5
1 0 29,70 664 1.188.264,23 58 147.341,64

09-08-252-AP-002

Actividade
s 
Integrales 
(AISA)

Empresaria
l 17 66 41.289,00 6 6.347,00 0 28 43 25.445,00 0 0,00

09-08-252-AP-001 Sabemsa
Empresaria
l 23 237 636.166,96 2 811,08 0 20 160 312.460,67 4 3.650,55

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:

Sra. Pérez: Gràcies, Sílvia.
Quan fem quant passa cada trimestre del cicle pressupostari s'ha de donar compte tant de 
l'informe de l'estat d'execució, de l'informe de morositat i del període mig de pagament. En 
aquest cas parlem de l'informe de morositat que recull la documentació relativa a tots els 
pagaments realitzats en el període i les factures o documents justificatius pendents de 
pagament.
Respecte al primer trimestre hi ha hagut una millora, hem passat d'un període mitjà de 
pagament de 60 dies a 45 i per tot el pagament de les factures realitzades en període. Han 
baixat molt els pagaments fora de termini, el nombre de pagaments, teníem 747 en el primer 
trimestre i hem baixat a 259. Pel que fa a les factures o documents justificatius pendents de 
pagament, doncs la cosa estaria més igual, estàvem en 28 i estem en 29,7 i en canvi el número 
de pagaments fora del termini legal en el primer trimestre eren de 76 i hem baixat una 
miqueta a 58.



17

Com ja us he avançat sempre que arribem al Ple que ha de donar compte d'aquest informe us 
asseguro de que totes les àrees estem treballant per poder complir el que marca la normativa i 
com no pot ser d'una altra manera.
Gràcies.

_____________________

6 DONAR COMPTE PERÍODE MITJÀ PAGAMENT

6.1 EXP.: 2016N711.003. DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS 2N TRIMESTRE 2016.

DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A 
PROVEÏDORS 2N TRIMESTRE 2016.

Expedient: 2016N711.003.

Atès que l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluïta contra la morositat en les 
operacions comercials, estableix que els tresorers o, en el seu defecte, els interventors de les 
corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
ha d'incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les 
quals s'estigui incomplint el termini.

Atesa l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix que les administracions públiques estan 
obligades a remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la informació 
econòmica i la periodicitat en cada cas establerta.

Atès l'article 4 de l'Ordre HAP/2105/2012 estableix que la remissió de la informació 
economicofinancera s'ha de centralitzar a través de la Intervenció.

Atès que la Interventora municipal ha tramès aquests informes trimestralment al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de l'Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales.

Atès que la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector 
públic, introdueix en l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera el compliment del 
període mitjà de pagament a proveïdors.

Atès que la Llei orgànica 9/2013 estableix que el termini màxim de pagament és el que 
estableix la Llei de morositat, 30 dies.

Atès que el Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i 
d'estímul al creixement i de la creació d'ocupació, determina que el termini de pagament és de 
trenta dies naturals després de la data de recepció de les mercaderies, prestació dels serveis o 
d'aprovació de les certificacions d'obra, si no s'ha fixat data o termini de pagament en el 
contracte.
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Atesa la Nota relativa a l'aplicació de la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) estableix 
els criteris per còmput del període mitjà de pagament a proveïdors, en el qual estableix que la 
data d'inici és el reconeixement de l'obligació fins la data del seu pagament (és a dir, 
l'administració té 30 dies per aprovar la factura des de la data de registre, i 30 dies per 
efectuar el seu pagament des de la data d'aprovació). També introdueix l'indicador mitjà de 
pagament i l'indicador mitjà del pendent de pagament.

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions 
i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
estableix el càlcul per període mitjà de pagament a proveïdors.

L'article 3 d'aquest Reial Decret estableix que per al càlcul del període mitjà de pagament a 
proveïdors es tindran en compte les factures expedides des de l'1 de gener de 2014 que 
constin en el registre comptable de factures i les certificacions mensuals d'obra aprovades a 
partir de la mateixa data. Queden excloses les obligacions de pagament contretes entre 
entitats que tinguin la consideració d'Administracions Públiques en l'àmbit de la comptabilitat 
nacional i les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament del pagament a 
proveïdors. També queden excloses les propostes de pagament que hagin sigut objecte de 
retenció com a conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.

Tanmateix, l'art. 8 d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, estableix que els subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació 
d'aquesta llei, per tant, els ajuntaments, hauran de fer pública la informació relativa als 
pressupostos, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries i informació 
actualitzada i comprensible sobre el seu estat d'execució i sobre el compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les Administracions Públiques. 
Aquesta informació es publica a la Seu electrònica de l'Ajuntament.
Per tot l'esmentat anteriorment, es DÓNA COMPTE al Ple del període mitjà de pagament del 
2n trimestre de 2016 de l'Ajuntament, comunicat al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la Oficina virtual para la Coordinación Financiera con 
las Entidades Locales, i que es publicarà a la Seu electrònica municipal:

Entitat
Rati d'operacions 

pagades
Rati d'operacions 

pendents de pagament

Període mitjà de 
pagament 2n trimestre 

2016
Barberà del Vallès 15,49 dies 22,29 dies 17,40 dies

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents:



19

Sra. Pérez: Pel que fa al període mitjà de pagament també remarcar que doncs pràcticament 
s'ha baixat aquest període mitjà de pagament del segon trimestre, que era un dels altres 
objectius dels primers donar compte que havien tingut en la nostra legislatura. Estem parlant 
de que actualment tenim una ràtio d'operacions pagades del 15,5 dies, la ràtio d'operacions 
pendents de pagament estaria en el 22,9 i el període mitjà del pagament del segon trimestre 
del 2016 ha sigut de 17,40 dies baixant dels 25 que teníem durant el primer trimestre.
Esperem mantenint aquestes dades, tot i que segurament el tercer trimestre, ja avancem que 
segurament no es pugui mantenir aquesta tendència d'anar baixant perquè hem implementat 
tot un programa de signatura electrònica de totes les factures i entre les vacances, el programa 
que va donar molts problemes al principi i demés, doncs potser no podem mantenir-ho però 
seguirem treballant per mantenir una mitjana de pagament correcte.
Gràcies.

_____________________

7 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

7.1 EXP.: IPMC2016/010. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1 0 PER 
TRANSFERÈNCIES.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10 PER TRANSFERÈNCIES.

Expedient: IPMC2016/010.

Atesa la necessitat d’incrementar la consignació de l'aplicació pressupostària del Pressupost 
de despeses de 2016 corresponent a "Salut. Estudis i treballs tècnics", donat que les despeses 
a executar s’han d’atendre durant aquest any i no es poden ajornar fins al proper exercici 
econòmic.

Atès que per a atendre aquestes necessitats, la consignació pressupostària és insuficient i que 
els fons necessaris per a finançar l'increment de l'aplicació pressupostària esmentada, es 
poden obtenir per transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries.

Atès que l'aplicació pressupostària a disminuir correspon a despeses que no és necessària la 
seva execució o poden ser reduïdes sense pertorbar els serveis corresponents.

Vista la memòria de la regidora d’Hisenda.

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal núm. 2016/17.

FONAMENTS DE DRET

Vistos els articles 169 a 182 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 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de Pressupostos.

Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a l’exercici 
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2016.

En conseqüència, es proposa l'adopció del següent 

ACORD:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 10 del pressupost vigent, per 
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, segons 
el detall següent:

DISMINUCIONS

Aplicació pressupostària Concepte
Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

     

2016 511 231 22706 Benestar Social. Estudis i treballs tècnics1.118.452,96 € 20.000,00 € 1.098.452,96 €

 TOTAL CAPÍTOL 2  20.000,00 €  

     

 TOTAL DISMINUCIONS  20.000,00 €  

INCREMENTS

Aplicació pressupostària Concepte
Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

     

2016 521 311 22706 Salut. Estudis i treballs tècnics 111.400,00 € 20.000,00 € 131.400,00 €

 TOTAL CAPÍTOL 2  20.000,00 €  

     

TOTAL INCREMENTS  20.000,00 €  

Segon. 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.

Tercer. 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.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 19 (2 PP, 2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB, 6 PSC)
Vots en contra: 1 (RECUPEREM)
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:
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Sra. Pérez: D'acord amb la normativa vigent quan hem de moure diners d'una part del 
pressupost a una altra s'han de fer les conegudes modificacions de crèdit i el que portem a 
aquest Ple és aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm. 10 del pressupost vigent per 
transferències de crèdit en aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa segons el 
detall. 
El problema bàsicament és que com aquest Ajuntament no ha fet una política d'ocupació i no 
ha tingut una política previsora de cobrir ni les baixes ni les jubilacions, ni moltes coses, 
doncs queden serveis com és el cas aquest, que tenim una persona, una treballadora municipal 
amb una baixa de llarga malaltia i no hi ha cap borsa per poder-la cobrir preparada, les borses 
que té l'Ajuntament les darreres són del 2009, i cap s'ajustava a aquest perfil i llavors s'ha 
hagut de canviar l'aportació aquesta d'un capítol de serveis a un altre per poder contractar el 
servei extern de Salut perquè com és evident no podíem deixar la regidoria de Salut sense una 
persona responsable de tots els programes. Llavors el que es fa de l'àrea de la secció de 
Benestar Social es rebaixen 20 mil euros en treballs tècnics i s'incrementa a Salut també 
d'estudis i treballs tècnics.

Sr. Rivera: Li donarem la raó, que en aquest Ajuntament no s'ha fet una política de previsió 
de plantilles. Les persones que m'hagin escoltat les intervencions al llarg de molts anys sabran 
que abans el senyor Báez i ara la senyora Pérez, quan hem parlat de plantilles i de pressupost 
sempre he dit que havíem d'abordar cap a on volem anar amb la plantilla municipal.
Clar, si això ens passés al setembre o l'octubre de l'any passat, doncs mira, no diríem res, però 
en aquest cas ha passat un any. Jo crec, segurament serà en els propers mesos quan parlem de 
pressupost i plantilla que ens haurem de plantejar de quina manera busquem solucions perquè 
això no ens torni a passar, però nosaltres no li podem donar suport. Nosaltres no estem 
d'acord i veig i sóc conscient que bona part de l'equip de govern això votarà contra la seva 
voluntat perquè va contra els principis que tenim polítics i que compartim que és ni que sigui 
temporalment, externalitzar un servei, quan el que estem intentant o al menys això és el que 
veiem i desitgem, és internalitzar els  serveis que estan externalitzats. Per tant, nosaltres el 
que farem serà votar en contra i tot seguit dir que, evidentment, estem a la disposició de 
l'equip de govern per seure, a veure de quina manera això busquem solucions perquè no ens 
torni  a passar.

Sr. Garcés: Bona nit de nou.
En primer lloc, l'explicació ha estat molt clara, només que fins que no va arribar la preacta 
teníem entès que la modificació era diferent, a la Informativa, crec que es va dir, que el que es 
feia era incrementar una partida de Benestar Social. Queda clar que realment és una de Salut i 
sí, sí, que a la Informativa va quedar una mica amb la idea de que era una partida de Benestar 
Social la que s'incrementava.
Això referent a la informació que disposàvem i en segon lloc, i lligat amb el portal de 
transparència, que jo entenc que s'està treballant bastant sobre aquest tema, però que 
lògicament, hi ha coses que podem aportar per la millora, jo he estat consultant les 
modificacions de crèdit prèvies en aquesta que estem aprovant la número 10, en el portal 
només està penjada fins la número 8, són cosetes d'aquest tipus, però que jo penso que és 
molt important en el sentit de que és millor per a tots els ciutadans. 
El que s'està penjant actualment de la modificacions de crèdit al portal de transparència és 
simplement el llistat que surt del software comptable, que és un software que treballa en 
termes molt d'administració pública o que per un concepte d'una partida poden sortir 30 
caselles amb trenta números, que els que estem en el Ple, la majoria sí que entenem de què 
estem parlant, però estaria molt millor que, a més a més, també es pengés l'acord perquè 
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quedi clar que és el que s'incrementa i el que es decrementa i no de forma acumulada 
mitjançant el llistat de comptabilitat.
Moltes gràcies.

Sr. Báez: Hola, bona tarda.
Jo és que volia contestar a la regidora que ha donat l'explicació, és indiferent que puguem 
parlar...ho dic per la cara de sorpresa que posa, és indiferent que puguem parlar més d'un 
membre del grup municipal.
Miri, només volia aclarir una cosa...

Sra. Fuster: M'ho preguntava o ho donava per fet que podien parlar més d'una persona?

Sr. Báez: Ho dono per fet, no ho pregunto. Ho tinc claríssim.

Sra. Fuster: Normalment parla el portaveu, si algú ha de fer alguna puntualització prèvia ho 
sol fer-hi.

Sr. Báez: El senyor Garcés ha parlat d'un tema que no es va informar del tot, que no anava a 
l'ordre del dia de la Comissió Informativa, que després es va dir, s'explicava que segurament 
podia anar i com que no ha anat o ha vingut per la mateixa via que es va explicar ha volgut 
aclarir això.
Jo ara, com a portaveu, respecte al tema de l'ordre del dia, faig la meva intervenció que ve al 
final una mica a recolzar el que deia el José Luís, perquè, miri senyora Carmina, ni d'aquesta 
àrea ni de cap de l'Ajuntament hi ha borsa, o sigui que afanyis a fer-la perquè no hi ha de cap. 
I vostès volen ara justificar aquesta contractació a una empresa de fora, sempre que estan 
dient que volen remunicipalitzar tots el serveis i com que resulta que esteu contractant fora, 
que nosaltres votarem a favor, perquè entenem que hi ha la necessitat, però no vulgui tirar 
tant enrere dient que no hi ha borsa perquè no hi ha borsa de res perquè des de maig de 2010 
no es podia convocar res. 
Per tant, com que no hem convocat cap plaça no ha quedat cap borsa, que les borses en aquest 
Ajuntament mai s'ha convocat una borsa exclusiva perquè sigui borsa, sempre s'ha convocat 
quan es convocava una plaça, la gent que havia aprovat i que no havia obtingut plaça perquè 
no hi havien més, quedava dintre de la borsa. 
Per tant, ara quedaven dintre de la borsa, per tant ara totes borses que hi ha deuen ser molt, 
molt antigues. Que no hagués passat res si això fa un any doncs ho estiguéssim dient i jo 
encara diria si té raó nosaltres no ho hem fet perquè no ens deixava la llei, però és que ara ho 
deixa la llei i, a més a més, ja ha passat un any. 
Per tant, no ens tiri tota la culpa a nosaltres perquè no la tenim perquè han passat 13 mesos, 
vostès han pogut fer bossa i ja li dic que no només això, facin de totes perquè necessitaran de 
totes, perquè la gent, tal i com molt bé ha dit es jubila, es posa malalta, demana excedències, 
etc, etc... 
Jo li donaré la raó però no comparteixo el fet de que vulgui argumentar o com argumentar-hi 
vostè agafi que això no estava fent i han passat 13, 14 mesos des de que governen i a més 
perquè no ho permetia la llei. 
I, per una altra banda jo entenc també que vostès han parlat molt de la privatització o 
remunicipalització dels serveis i ara es troben que tenen que contractar a una persona en 
comptes de  pel capítol 1, pel capítol 2.
Gràcies. No obstant votarem a favor perquè entenem la necessitat.
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Sra. Pérez: A veure... començaré pel senyor Báez.
Senyor Báez la llei no ha canviat de fa dos anys a fa un any i aquest equip de govern sí que ha 
convocat i hi ha borses obertes. 
Hem convocat borses de treballadora social, d'educadora social, d'educadora de la llar, de 
direcció de llar, de suport administratiu, tenim oberts els treballadors auxiliars de la ràdio, 
que l'antic equip de govern els tenia contractats per obra i servei alguns d'ells més de 20 anys, 
una obra i servei. Estem intentant regularitzar aquesta situació, tenim convocada una plaça 
que en breu s'acabarà que és tècnic de serveis personals adscrita a esports. Tenim convocada, 
en breu també, una tècnica adscrita a l'Àrea Econòmica, tenim convocada també una altra de 
tècnica superior, per tant, no em parli de que aquest govern en un any no ha fet res perquè 
hem fet tots aquests processos de selecció i tenim tota aquesta gent i tenim tota aquesta 
previsió per poder una miqueta pal·liar, com vostès havien deixat aquest Ajuntament, perquè, 
realment, com vostè mateix reconeix no hi havia borses des del 2009, però en algunes coses i 
havia del 2009, d'altres eren del 2006 i altres del 2002. 
I ens hem trobat un Ajuntament, que com deia el company Rivera, no teníem..., a més a més, 
de no cobrir les places, no hi havia capacitat de poder substituir aquestes persones. 
La llei d'estabilitat, José Luís, ens agradi o no ens agradi continua congelant capítol 1, 
nosaltres estem fent tots aquests esforços per poder cobrir tot el que tinguem dotat, per fer tot 
això. Crec que processos que estem parlant que en aquest any gairebé mil persones han passat 
per processos de selecció en aquest Ajuntament, t'asseguro que l'Àrea de Recursos Humans 
d'aquest Ajuntament està fent un gran esforç perquè justament és un àrea que hauria d'estar 
també més dotada per poder suportar tota aquesta pressió i que hem d'anar a poquet a poquet 
obrint, combinant borses de treball, combinant en processos de selecció i cobriment de 
places. 
Clar, la previsió de la plantilla es fa i es prioritza, sí que és veritat que quan nosaltres arribem 
i pràcticament comencem a governar era setembre i tu ho saps. I el pressupost i la plantilla 
van al Ple de novembre, pràcticament, no teníem coneixement de com estava tot. Tenim 
l'informe d'encarregat de la Diputació, que estem esperant, que la setmana vinent tindrem una 
reunió per veure com està avançant, que ens farà també no només el que nosaltres puguem 
veure, sinó la radiografia de realment quina és la malaltia, perquè tu tens uns indicadors de 
que hi ha una malaltia, però en aquell informe confirmarà o no confirmarà les nostres 
sospites. Per tant, treballar en aquest sentit, s'està treballant.
Pel que fa la informació que es va donar a la Informativa núm. 8, Antonio es va dir que 
aquest punt havia d'anar a l'ordre del dia d'urgència perquè s'havia de tenir aquest servei, 
s'havia de cobrir i si jo vaig parlar de la tècnica de Salut, potser em vaig equivocar i vaig dir 
que era de Serveis Socials, però evidentment l'increment havia d'anar a Salut. Si estem parlant 
perquè us vaig parlar en concret del problema que teníem a la ciutat per no tenir aquesta 
treballadora en actiu a la nostra plantilla. 
I externalitzar servei, ho entenc, ho comparteixo, nosaltres ja saps que tampoc ens agrada, 
però el servei l'hem de donar i com que no pot ser d'una altra manera, no teníem altres 
opcions.
Moltes gràcies.

Sr. Báez: Sí, gràcies de nou. Dos concrecions i un agraïment. La concreció és que fins a juny 
del 2015 no es podia contractar personal, salvo que no fos indispensable, és a dir, una persona 
singular o policia local, que és l'únic que ha fet aquest Ajuntament.
Per fer borsa, la segona puntualització, no és necessita tenir els pressupostos ni les places 
creades. Un quan fa borsa, fa això una previsió de gent, que un moment donat quan un treu 
una plaça per cobrir pot tirar d'aquesta borsa. Aquestes són les puntualitzacions.
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L'agraïment ve per tot això que ens acaba d'informar, que ni ho sabíem ni els portaveus ni els 
de la Comissió Informativa núm. 1 perquè vostès no informen, informen quan algú li tira de 
la llengua aquí al Ple i aleshores sabem que està fent. Ens alegrem molt, ho celebrem i ho 
agraïm, però recordin que la Junta de Portaveus es reuneix dues vegades cada mes i que, a 
més, la comissió informativa núm. 1 on hi ha aquests temes de personal és l'única que es 
reuneix cada mes perquè les demés no són convocades o gairebé mai són convocades.
Per tant, li reitero l'agraïment i sempre que ho tingui, doncs no esperi a què algú al Ple acabi 
dient-li alguna cosa perquè vostè dir-nos tota la llista del que hi ha perquè a nosaltres ens 
agrada i ho celebrem, com vosaltres. Vull dir, no penseu que estem en contra de tot això, tot 
el contrari, vull dir, ja hi estem d'acord i ens assembla molt bé, però bé si ens doneu la 
informació, doncs, home, també ho podem treballar, també ho podem comentar a tota la gent 
que està interessada, si l'Ajuntament fa borses aquí, fa borses allà, hi ha gent que pregunta... o 
sigui que la informació és per compartir-la i aquí estem tots 21 i la gent que hi ha darrera i la 
que ens escolta per la ràdio perquè ho sàpiguen també.
Gràcies.

Sra. Pérez: Senyor Báez, però sí que estan en contra perquè el problema de juny de 2015, 
segons vostè comenta, no es permetia contractació de personal, això no és veritat. Vostè sap 
tant bé com jo, com m'ho he trobat de que sí que es podia contractar a personal com l'estem 
contractant nosaltres, com estem cobrint les substitucions quan estem parlant d'atenció directa 
a la ciutadania, això no ha canviat senyor Báez, vale? 
I el que no permetia la llei que és augmentar capítol 1, vostès s'ho saltàven a la torera com 
van fer a finals de la legislatura al Nadal de 2014, quan va pujar el complement específic als 
caps d'àrea que vostè va considerar amb la votació sense suport de l'oposició perquè 
consideràvem que allò no tocava en aquell moment. Per tant, la llei és la mateixa i la 
interpretació que vostè va fer, va ser la d'augment de caps d'àrea i nosaltres el que estem fent 
és cobrir les substitucions de la gent que no pot treballar a l'Ajuntament i que hem de donar 
un servei a la ciutadania, a les llars, a Benestar Social, a tots els departaments i, per tant, està 
clar molt clar des de fa molt de temps senyor Báez que les seves prioritats i les nostres són 
diferents.
Per tant, la previsió de la borsa hi ha estat, si vostè mira l'aprovació d'aquestes borses que 
s'han posat en marxa durant tot aquest any, ja va veure que hi havia aquesta previsió, però pot 
ser no ha fet els deures i quan l'Ajuntament li tramet les actes de les juntes de govern local on 
s'aproven aquestes borses, vostè tindria coneixement de tots aquests processos de selecció 
que s'han posat en marxa durant tot aquest any. Per tant, la informació hi és. Tampoc s'ha 
comunicat. S'ha penjat a la pàgina web, s'han fet notícies a la pàgina web de cada un d'aquests 
processos, que no arribem a tota la ciutadania, segur, però tampoc ningú ha preguntat perquè 
no els ha interessat segurament.
Gràcies.

Sra. Fuster: Permeteu-me que faci una puntualització perquè quan el senyor Báez diu que 
informem quan se'ns estira de la llengua al Ple, jo celebro que sigui capaç de dir-ho al Ple i 
que no només sigui capaç d'escriure-ho a un article d'una revista.
De totes maneres jo no entraré en la puntualització concreta del comentari que ha fet el 
senyor Báez, sinó que com alcaldessa presidenta i en nom de l'equip de govern, i em sembla 
que ja ho he repetit en reiterades ocasions en els diversos plens, que ja portem fets uns quants. 
Fa una estona també en el debat dels punts anteriors del mateix ordre del dia d'avui ho he dit, 
qualsevol informació que es necessités a posteriori del debat, fins i tot, que es fa en el Ple, no 
dubteu a demanar-lo i com alcaldessa presidenta ho torno a reiterar i ho torno a dir, és 
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voluntat d'aquest equip de govern que qualsevol informació que necessiti en aquest cas, 
l'oposició, qualsevol dels regidors la tindran a disposició. Només aquest aclariment.
Gràcies.

_____________________

8 APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ

8.1 EXP.: PHPX160001. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER 
DE 2016.

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016.

Expedient: PHPX160001.

D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Barberà del Vallès a 
data 1 de gener de 2016, tal com consta a l’annex I, adjunt, efectuat entre l’INE, la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i resoltes les discrepàncies trobades en els 
fitxers tractats, s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Barberà del Vallès que es detalla 
més avall.

Vist el Capítol IV del Títol II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial 
Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

Vista la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaría, 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 Ajuntament 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.

En conseqüència, 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 2016, conforme 
al resum següent:

Homes Dones Total habitants de dret
16217 16618 32835
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Segon.- Notificar aquest acord als Serveis d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament, Secció 
responsable de la gestió del PMH.

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 bé, tal i com marca la normativa el que ens predisposem a aprovar és 
justament això, el detall numèric d'habitants corresponent a la xifra anual de la població del 
municipi a data d’1 de gener de 2016 conforme al resum següent:
16217 homes i 16618 dones que fan un total d'habitants de dret de la nostra ciutat de 32835.
Aquesta xifra s'ha de notificar a les seccions corresponents per poder gestionar el padró i 
simplement comentar que després de dos anys d'una petita recessió, encara que era molt petita 
es recupera una miqueta la xifra de població, no és gaire, però augmentem gairebé 300 dones 
i homes que viuen en la nostra ciutat i simplement doncs seguir el tràmit de comunicació com 
normalment fem sempre per aquestes dates.
Gràcies.

Sr. Rivera: Com caldrà primer aprovar-la, nosaltres votarem a favor perquè evidentment 
confiem en la capacitat per fer recomptes dels serveis municipals. 
Sí que volem fer una reflexió i és que després, com ha dit la senyora Pérez, molt bé de dos 
anys d'una mica d'estancament, tenim un creixement de 300 persones, que no sabem, perquè 
no tenim la informació, si són parelles joves, si són gent gran. No ho sabem, això què vol dir? 
Doncs que aquests planificacions que fem sobre el paper de les projeccions per exemple de la 
planificació escolar haurem de replantejar-nos perquè si ens trobem amb dos, tres anys 
d'aquest creixement i en la composició d'aquest creixement són persones en edat de tenir fills, 
aquestes idees de que ho tenim cobert, no ho tindrem cobert. Puntualitzo, no ho tenim cobert, 
una reflexió addicional. 
Tenim urgència per solucionar el tema de planificació de secundària perquè aquest problema 
que el tindrem de veritat d'aquí a dos anys, no podem esperar dos anys per solucionar-lo.
Llavors, entenem que a la comissió li correspon, li portarem, es tractarà el tema i estarem 
presents i esperem que tota la comunitat escolar estigui per aportar, però quan aprovem 
aquestes coses nosaltres sí que volem veure la transcendència que pot tenir.
Gràcies.

Sr. Garcés: També lligat a la darrera intervenció. El que ens agradaria és això conèixer una 
valoració de com s'ha modificat la piràmide d'edats amb aquestes 300 persones i si hi ha 
alguna cosa significatiu en alguns dels punts tan a nivell global de ciutat, com també a nivell 
de barris també pot ser molt interessant.
I també un tema important és conèixer si és que s'han incrementat el nombre d'habitatges 
habitats en el nostre municipi o s'ha incrementat el rati de persones que viuen dintre de cada 
vivenda.
Moltes gràcies.

Sr. Clarà: Un parell de coses.
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Primer, referent al que comentaves tu, respecte el tema de la planificació de secundària, que 
com tu saps doncs hi ha una comissió, però també recordar que la ciutat té un debat pendent 
amb aquest tema i que això és una cosa que el govern té molt present i que ja s'està treballant.
Per tant, vam tenir el que vam tenir i es va solucionar de manera unilateral, com es va 
solucionar i com tota la ciutat coneix, però és una cosa que ja s'està treballant i que durant les 
pròximes setmanes haurem de començar a reobrir aquests espais de debats, que poden ser 
paral·lels en aquesta comissió i on hi pugui participar més gent, per veure com solucionem 
aquest problema perquè com tu deies encara no està solucionat, més encara si veiem doncs 
que les dades del padró augmenten en nombre d'habitants.
I respecte al que comentaves, sí és cert que també estem treballant perquè persones que abans 
tenien dificultats per empadronar-se ara sí que ho puguin fer amb més facilitat com poden ser 
persones en situació d'ocupació irregular però que realment sabem que hi ha un cas de 
vulnerabilitat, tot això era un tràmit que abans es podia allargar durant molts mesos i ara sí 
que teníem un compromís d'escorçar el temps el màxim possible i és una cosa que s'està 
complint que sabem que també pot tenir un impacte en el padró, respecte al que comentaves 
en el creixement d'habitatges.

Sr. Garcés: No em referia en concret en això, estava intentant fer una anàlisi més global, si 
és per nouvinguts, famílies noves, que han vingut en habitatges que estaven buits, doncs per 
compra-venda, per lloguer, pel motiu que sigui i si és pel contrari pel creixement de la 
població, famílies que tenien zero o un fill o dos hagi incrementat el nombre de fills.
Dintre d'aquesta reflexió, doncs totes les tipologies que es vulguin incloure doncs perfecte.

Sr. Fernández: Bien, bueno desde el grupo Popular no iba a hacer ninguna intervención 
puesto que lo habitual en estos casos es que desde el punto de visto técnico se sigan los 
procedimientos pero es que la última intervención que ha hecho el concejal nos ha 
desconcertado.
Vamos a ver, me ha parecido entender que lo que quiere decir es que ¿se han estado 
empadronando personas en Barberà que no cumplían los requisitos que establece la 
normativa? Ha dicho flexibilizar, es decir, estamos hablando de personas que están ocupando 
pisos y que antes no se podían empadronar y ahora están empadronadas, ¿es eso lo que ha 
dicho?

Sr. Clarà: Primero, usted seguramente sabrá que hay un decreto ley que obliga a la 
administración pública a empadronar simplemente con la verificación de que la persona está 
viviendo en esa... no se necesita más título de propiedad que simplemente la comprobación 
de un funcionario, en este caso la policía local. Y eso no es una ley municipal, estamos 
hablando de una ley orgánica, por lo tanto, yo entiendo que esto usted lo conoce y el 
ayuntamiento lo que hace es cumplir la ley pero es que además hay una voluntad política de 
regularizar los casos que efectivamente están ocupando viviendas de grandes tenedores, es 
decir, de entidades financieras, porque no tienen más remedio y ahí también tenemos que 
hacer autocrítica y mucha, las administraciones públicas, porque que esas personas tengan 
que recurrir a ocupar un piso de un gran tenedor de vivienda es consecuencia de la 
incapacidad de la propia Administración para dar soluciones a estas familias. 
Por lo tanto, lo dijimos en su momento y lo hemos cumplido, estamos intentando regularizar 
esas situaciones para que tengan acceso a todos los derechos y a todos los servicios de la 
ciudad, como cualquier otro ciudadano.

_____________________
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9 ADHESIÓ

9.1 EXP.: 2016N307U0010002. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL DE LES CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS 2016.

ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LES CIUTATS DEFENSORES 
DELS DRETS HUMANS 2016.

Expedient: 2016N307U0010002.

Atès que l'Ajuntament de Barberà del Vallès com a soci dels Fons Català de Cooperació, és 
membre de la Comissió de Construcció de Pau.

Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, conjuntament amb la Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional 
per la Pau, amb la participació dels municipis de  Barberà del Vallès, Castelldefels, El Prat de 
Llobregat, Gavà, Granollers, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Espluges de Llobregat, Terrassa, Sant Joan 
Despí i Girona; i la participació d'altres institucions com ara la Diputació de Barcelona, la 
Casa Amèrica de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Fòrum de 
Síndics i Defensors Locals, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona han presentat a l'esmentada Comissió de Construcció de Pau el 
projecte " 2905 de Ciutats Defensores dels Drets Humans".

Atès que des de l'Ajuntament es vol promoure la sensibilització i la mobilització ciutadana en 
l'àmbit de la defensa dels drets humans, ajudant a conscienciar la ciutadania sobre la 
necessitat d'integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.

Atès que per part d'aquest Ajuntament existeix la voluntat de continuar donant suport per 
quart any consecutiu al projecte de Ciutats Defensores del Drets Humans, aprovat en la Junta 
de Govern Local de 3 de maig de 2016.

I atès que, amb aquesta finalitat, s'ha elaborat una "Declaració Institucional de les Ciutats 
Defensores dels Drets Humans 2016" conforme al contingut que es transcriu a continuació i 
a iniciativa de l'alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay, es proposa al Ple 
Municipal l'adopció del següent:

ACORD:

Primer. - Aprovar l'adhesió a la "Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels 
Drets Humans 2016", que a continuació es transcriu:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LES CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS 2016

"La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol política 
pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració més propera a la 
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ciutadania, no només no poden ser alienes a aquests valors sinó que els han d'aplicar amb 
escreix.

Enguany, l'arribada sostinguda de persones refugiades al continent europeu ha posat de relleu 
la tensió que hi ha entre el discurs retòric i l'efectiu respecte l'aplicació d'aquests principis. Els 
conflictes armats, les persecucions per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinència a un 
determinat grup social o opinions polítiques i la passivitat de la comunitat internacional, 
vulneren els drets humans, i en particular el dret a la pau. Les persones que fugen de 
conflictes i persecucions i que cerquen protecció a Europa, es troben davant greus dificultats 
per accedir a un altre dret humà, que és el dret d'asil, i davant de la manca de resposta per part 
dels governs i d'alguns sectors socials i polítics. Així mateix, els drets d'aquestes persones són 
especialment menystinguts en assentaments fronterers.

En aquest context, les ciutats que participem en el projecte de Ciutats defensores del drets 
humans posem en valor la tasca dels defensors i defensores dels drets humans en la lluita pel 
dret a la pau, del dret d'asil, dels drets de les minories i de les llibertats fonamentals. Amb 
aquest projecte, volem contribuir a donar visibilitat i protecció a persones que posen en perill 
llurs vides i llibertat per reivindicar drets que són universals.

És per això que enguany, i per quart any consecutiu, donem suport al projecte de Ciutats 
defensores dels drets humans i:

Exigim als governs europeus, incloent-hi l'espanyol, la màxima generositat i celeritat 1.
en l'acollida de persones refugiades, tot establint un mecanisme permanent i segur que 
doni resposta als desplaçaments forçats.

Reivindiquem igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones 2.
refugiades, amb particular cura pel que fa als drets de dones i infants, en tots els 
estadis des de llur sortida del país fins el seu assentament definitiu.

Recordem que les minories de tot tipus són particularment vulnerables a la violació 3.
dels drets humans i que cal protegir amb especial atenció els seus drets.

Renovem el nostre compromís amb els drets humans i la pau a escala local; i ens 4.
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als 
defensors i defensores dels drets humans, tant a escala local com internacional.

Instem al Govern de la Generalitat i al Govern del Estat a mantenir i ampliar les 5.
polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels drets humans a escala 
internacional.

Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores 6.
dels drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur 
persecució per part de governs autoritaris.

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al President 
del Govern d'Espanya, al President de la Comissió Europea i a l'Institut de Drets Humans de 
Catalunya".
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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:

Sr. Rivera: Molt breument.
A veure, entenem que l'objectiu de difondre i augmentar la visibilitat del debat sobre els drets 
humans, la conscienciació és important, per tant, tot i que el text tal qual no el compartim, 
entenem que és un text que està consensuat entre molts ajuntaments, moltes institucions i, per 
tant, li donarem suport, però hi ha alguna cosa que ens “rechina” molt que és el tema de la 
generositat, quan és un dret humà.
El govern espanyol el que ha de fer és complir amb la declaració universal dels drets humans, 
que és el que haurien de fer els governs de tot el món, però no ho fan.
Mireu, aquests dies, he tingut una bona notícia, la pau al món i és que a Colòmbia hi ha un 
acord de pau, s'ha signat i esperem que es pugui ratificar en referèndum.
Mireu, els governs espanyols no diré aquest ni l'anterior ni l'altre donen documentació de 
refugiats a persones de Venezuela, però de Colòmbia no, quan a Colòmbia s'ha fet un acord 
per acabar amb una guerra que durava dècades. Per tant, no és una qüestió de generositat sinó 
de realment entendre que les situacions de persecució que és el que motiva el  dret a ser 
refugiat i el dret d'asil, és el que s'ha de veure.
I després hi ha una qüestió que no ens podem estar de recordar i és que no podem intentar 
tapar els forats i els efectes sense acabar amb les causes. La causa d'aquestes guerres que ara a 
partir d'un moment, ara parlarem de la de Síria, que és una guerra que dura 5 anys, però 
només des de fa un any i mig tenim notícies de refugiats, quan hi ha milions de desplaçats des 
de fa molt temps. No l'ha iniciat algú molt llunyà, hi ha hagut uns interessos econòmics com a 
Líbia, com a l'Iraq, com a l'Afganistan... que al final qui depèn de l'OTAN, de l'imperi, perquè 
ens entenem, ara em podeu dir que estic antiquat, però els interessos militars i econòmics de 
les grans empreses fan que on hi ha recursos les persones no puguin viure i hagin de fugir 
perquè algú ha de fer negoci i aquest és el problema.
Per tant, hem de fer molta pedagogia dels drets humans, però hem d'acabar amb aquestes 
causes.

Sr. Clarà: Primer, compartir algunes de les reflexions que feia el José Luís, també doncs 
afegir una cosa que tot i que..., doncs ja ho hem dit, votarem a favor també perquè no podem 
estar en contra dels acords al final, però sí que hi aniria una mica més enllà perquè també no 
es fa esmena de que aquí en aquest país, a Espanya i a Catalunya ja no es respecten els drets 
humans. No es respecten els drets humans quan es desnona, no es respecten els drets humans 
quan es fan protestes pacífiques i podem parlar del cas, per exemple, dels són 27 i +, que 
parlàvem l'anterior Ple, podem parlar de l'Alfon, podem parlar de l'Andrés Bódalo, podem 
parlar de tots aquests activistes que se la juguen cada dia al carrer i que gràcies a la llei 
mordassa del Partit Popular doncs es juguen la seva llibertat per defensar els drets de totes, 
per tant, també des de Junts per Barberà demanaríem una mica de coherència quan ara 
passem a les votacions.

Sra. Fuster: Una petita puntualització..., bueno una explicació. Avançar-vos del que passarà 
dintre d'uns dies aquí a la nostra ciutat i és que tindrem, ja que estem adherits en aquests 
projectes de ciutats defensores dels drets humans que tindrem la sort, com a ciutadans i 
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ciutadanes, de poder compartir vostè que parlava, senyor Rivera de l'acord de pau de 
Colòmbia, que és una molt bona notícia, podrem compartir amb un colombià quins són els 
seus sentiments quines són les seves emocions i ens podrà explicar respecte al que senten 
després d'aquest acord. Per tant, us encoratjo a tots a que vingueu a escoltar-lo.

_____________________

10 DONAR COMPTE AL PLE 

10.1 EXP.: 2016N0170008. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat sobre la informació facilitada, per l’ordre que es transcriuen, es van produir 
les intervencions següents:

Sra. del Frago: Demanaria una informació de l'expedient 2327, de data 19 de setembre 
d'aquest any, que posa línies fonamentals 2017, quan pugui ser ja me'l donareu. D'acord?
Gràcies.

Sra. Pérez: Entenc que falta una part de l'enunciat que són les línies fonamentals del 
pressupost que es fa cada any. Ja s'ho comentaré jo.

Sra. Fuster: Potser si hagues hagut la paraula pressupost hagues estat més aclaridora, de 
totes maneres cap inconvenient en passar-vos la informació que necessiteu. Gràcies.
Hi havia alguna qüestió més respecte les resolucions de l’Alcaldia Presidència?

_____________________

11. MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

12. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

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

Sr. Rivera: Hola, a veure, com que finalment no ha arribat la meva companya hauré de fer 
feina doble.
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A veure, jo començaré amb un prec a l'equip de govern i extensible a tot el Ple i és que fa uns 
mesos vam aprovar una moció referent al TTIP, al CETA i al TiSA. I la propera setmana del 
8 al 15 d'octubre hi ha una setmana de mobilització i sí que ens agradaria que ens poguéssim 
adherir i fer, com ha fet el Parlament de Catalunya, que hem de celebrar, per una vegada que 
han pres algun acord que tingui alguna transcendència i que no sigui una mera declaració. El 
que ens agradaria és això, que fem una mica de resum del que ja hem aconseguit avançar i 
esmercem esforços.
Després, preguntes...
Una m’he l’ha trepitjat una mica el senyor Báez en un altre torn i era... és més un prec que 
pregunta, però sí que ens agradaria que les comissions informatives sobretot en temes de 
Benestar Social, d'Educació, de Cultura es poguessin celebrar, en tots, també la d'Urbanisme, 
però sí que ens agradaria que tot i que no hi hagin temes que vagin directament al Ple es 
poguessin celebrar perquè és un espai que ara mateix desaprofitem per tenir informació i per, 
també, incorporar les propostes en comptes d'arribar al Ple. Si és possible.
La següent fa referència a una cosa que s'ha esmentat, que jo ja tenia preparada que si ens 
podeu informar de les incorporacions de pisos a la borsa d'habitatge, en concret si s'ha pogut 
avançar alguna cosa en el tema de l'edifici de l'IMPSOL, d'aquí del carrer Cerdanyola, si 
tenim algun avenç respecte als pisos de SAREB de ronda Santa Maria...
I, finalment, ens ha sobtat una publicació en la premsa local que entenem que deu estar 
documentada, però ens agradaria tenir la informació de primera mà sobre la situació del 
pressupost de cultura, vale? 
Ens agradaria saber si aquest any acabarem bé l'any, podrem fer totes les coses que estan 
previstes, si podrem tenir tallers en aquest quatrimestre que ens queda de l'any o si 
començaran al gener i si la programació del TMC realment, no com es diu, es podrà fer amb 
normalitat? 
I si no és així quines mesures tenim perquè l'any que ve no ens torni a passar.
Gràcies.

Sra. Maya: Bona nit. Un parell de qüestions pel David Clarà respecte... voldríem saber la 
valoració que es fa dels casals d'estiu d'enguany i si s'ha fet també el casal d'estiu que s'havia 
fet en anys anteriors en el mes d'agost per aquelles famílies que més ho necessitaven, si 
s'havia fet o no i quina ha estat la valoració.
I després respecte a les beques de menjador, ara que ja està començat el curs conèixer... tenir 
la informació del nombre de sol·licituds, de les peticions i dels atorgaments que s'han fet, la 
comparativa amb el curs anterior, si els criteris que vau comentar l'any passat que s’estaven 
en modificació si s'han canviat o no. Els complements que fa l'ajuntament respecte a la beca 
del Consell Comarcal..., bé tenir una mica la informació de tot això respecte a les beques de 
menjador.
I un parell de qüestions també pel Juan Antonio Grimaldo i és que vam veure a la web tota la 
informació de la notícia sobre les adequacions de les aules de l'Elisa Badia, del tercer institut, 
però en aquesta notícia, en cap altra, feia referència el tema de les obres millora de l'Institut 
de Can Planas i voldríem saber si l'institut ha complert i ha dut a terme les obres que tenia 
compromeses i si l'ajuntament també ha destinat alguna partida o ha fet alguna actuació 
extraordinària per anar incrementant aquestes millores en l'Institut de Can Planas.
I per una altra banda, també ens agradaria disposar de les dades definitives de com han 
quedat, quan pugui, de les matrícules i de l'ocupació de les llars d'infants, de les set escoles, 
dels tres instituts. 
I voldríem conèixer quina és la seva valoració sobre l'inici de curs a la ciutat.
Gràcies. 
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Sr. Navarro: Era para el señor Blanco, a ver qué valoración hacía de la temporada de verano 
de las piscinas municipales de Barberà.

Sra. Sempere: Bona tarda.
Una mica en la línia del que ha comentat el José Luis del tema del pressupost de cultura, 
llavors doncs seria preguntar a Roger Pérez del tema de tallers. Sota aquest argument de 
buscar noves formules doncs com és que s'ha quedat sense servei l'usuari i quina resposta se li 
ha donat en aquest usuari.
Llavors referent a la programació del teatre també de quina manera s'ha informat als abonats 
o com els afecta als abonats aquest tema de la programació de tardor professional d'adults que 
no en tenim notícia.
I, per últim, doncs també preguntar si totes les entitats de la ciutat ja han signat convenis, si 
no és així quines no ho han fet i per quina raó.
Gràcies.

Sr. Fernández: Una pregunta también al regidor de emergencias sociales. Me ha dado a 
entender antes que desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento, se estaba facilitando, 
favoreciendo la ocupació de pisos vacíos en Barberà del Vallès. Me puede explicar usted en 
qué consiste esa facilidad.
Y en segundo lugar, en qué consiste y que está haciendo el Ayuntamiento pues en relación a 
esos pisos.
Gracias.

Sra. del Frago: És una pregunta relativa a l'aeroport. Una primera qüestió, i és que ja fa uns 
plens vam fer una pregunta al Ple sobre uns vols i aterratges nocturns que es van produir i no 
hem tingut la resposta i saber quines gestions s'han pogut fer.
I la darrera és que som coneixedors per premsa que vareu tenir una reunió conjuntament amb 
els municipis del voltant, amb la conselleria i amb l'aeroport i voldríem saber quina 
informació podem tenir.

Sr. Báez: Bueno és que jo hagi que justificar-me amb la senyora Carmina de res, però miri, 
curiosament, he estat llegint la darrera acta de la Junta de Govern Local i he vist, la que es va 
celebrar el dia 20, i he vist que en el seu punt 4.1 de contractes de prestació de serveis, es 
queda assabentat i es ratifica un decret d'Alcaldia de l'1 de setembre, ho llegeixo tal qual, en 
avocació puntual de les facultats delegades per l'Alcaldia a la Junta de Govern. És a dir, 
alguna cosa que tenia delegada la Junta de Govern s'avoca a l'Alcaldia, en aquest cas, no sé si 
era a la Sílvia o algú en substitució el dia 1 de setembre fa aquesta avocació.
En dret administratiu l'avocació es contempla en casos específics i molt particulars, però 
també aquest fenomen de l'avocació es dóna quan s'observa lentitud, imperícia i incapacitat 
per resoldre la qüestió. La pregunta era quina era, quina de les tres qüestions s'ha donat 
perquè s'hagi tingut que fer aquesta avocació de la Junta de Govern retornada a Alcaldia i a 
tenir-la que ratificar en una Junta del dia 20, quan el dia 6 de setembre també va haver-hi una 
Junta de Govern.

Sr. Blanco: A ver, sobre la valoración de la piscina este año la hemos visto bastante positiva, 
teniendo en cuenta que hemos tenido mucho el tema del control del acceso porque hemos 
controlado el aforo. Te puedo sacar de los datos en total de lo que ha habido porque como se 
ha cambiado el sistema informático y tal, y sabemos en todo momento cuánta gente teníamos 
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en cada... pero te sacaré la lista con todos los datos de personas.

Sr. Grimaldo:  A veure, a la Rodona, per exemple, n'hi ha 15 matrícules, el Bosquet 30, 
Xerinola 37, Rondalla 36, La Blava 72, Baldufa 74, això vol dir, 264 alumnes.
A primària tenim el del Bosc, 446, en total; Can Serra, 495; Elisa Badia, 472; a Marta Mata, 
288; a Can Llobet, 519; a Martí i Pol, 486; a Pablo Picasso, 483; un total de 3.189.
A secundària tenim a l'Institut nou, l'Institut Barberà, tenim 60; a Can Planas tenim, a primer 
118, a segon 142, a tercer 124 i a quart 102, a batxillerat, a primer 71 i a segon 70; a La 
Romànica tenim a primer 146, a segon 146, a tercer 136 i quart 124. Les dades de batxillerat 
de La Romànica encara no les tinc, això t'ho enviaré més detallat.
Les obres d'Elisa Badia i Can Planas, de moment, Serveis Territorials de Sabadell ha 
complert en data i en totes les obres que s'han fet, aquest any, espero que l'any que ve 
continuïn amb el mateix rigor.
Jo vaig estar el dia 12 a Elisa Badia a visitar el tercer institut, vaig parlar amb la directora 
estava molt satisfeta de totes els obres que s'havien fet, de com havia quedat i amb moltes 
ganes de treballar amb el nou sistema d'estudis que té. 
L'inici del curs ha anat sense cap problema. 
Ja he dit vaig visitar l'Institut de Barberà, per al motiu que és el tercer institut i és un curs nou. 

I a Can Llobet perquè també la directiva d'aquest centre és nova, es va canviar a final del curs 
passat i també sense cap problema. Si vols saber alguna cosa en concret, no tinc problemes en 
comentar-lo.

Sr. Clarà: Primer el tema que comentava José Luís de l'IMPSOL. Bé jo crec que s'havia 
comentat en algun moment. Sí que hi ha una proposta per créixer en habitatge social, parlem 
de 7 habitatges. La proposta està ja finalment acceptada tant per part dels Serveis Jurídics 
d'aquest Ajuntament, com per part dels Serveis Jurídics de l'IMPSOL. 
Hem de dir també, encara no està la proposta de signatura i és una cosa que s'està redactant la 
proposta final que intentarem passar per Junta de Govern per agilitzar els tràmits, sobretot 
perquè els habitatges els necessitem. Donarem compte en el Ple de tots els detalls d'aquest 
acord. 
Hi ha una qüestió...sí, sí ho podem fer, està consultat. De fet, t'ho comento, bé ho parlem 
després.
Insistim, donarem compte dels paràmetres d'aquest acord, són 7 habitatges. Hem de dir que 
l'IMPSOL no ho ha posat fàcil perquè al final jo entenc que com una altra administració 
pública i la promoció del sòl hauria de facilitar els tràmits i no ha sigut així, al final ha sigut 
la voluntat de l'Ajuntament la que ha permès adquirir aquests habitatges, que tampoc estem 
adquirint en unes condicions preferents, però al final tenim les necessitats que tenim a la 
ciutat, tenim les dificultats que tenim per créixer en habitatge i això era una cosa que s'havia 
de fer quant abans millor perquè, ja dic, parlem d'uns habitatges que es necessiten.
Respecte al tema de la SAREB, es van iniciar una multitud d'expedients, doncs es va fer una 
notícia segurament molts i moltes en sereu coneixedors. Es va fent un seguiment, de moment 
no tenim cap novetat. També paral·lelament s'està estudiant el que ja havíem comentat en 
aquest Ple, crec en algun moment, que era revertir el dret de superfície sobre aquella propietat 
perquè realment és una via doncs complicada però és una via que podríem iniciar.
Més coses, respecte a tema SAREB i tema habitatges buits en general, tenim l'avantprojecte 
de la nova llei d'habitatge que ha de ser la substituta a la 24/2015, que té alguns paràmetres 
interessants, per exemple, d'expropiació forçosa i que bé, tot i que, de moment tampoc..., pues 
com va passar amb la llei 24/15 no han concretat quins terminis tindrem per poder executar 
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aquest article en concret. Sí que tenim una reunió demà mateix per començar a preparar-ho 
perquè un cop això s'aprovi al Parlament, que en principi s'aprovarà per procediment de 
lectura única i ha de ser una cosa àgil, començar a treballar i començar des de primer minut a 
intentar doncs via aquesta llei recuperar habitatges.
De tots aquests processos, doncs segons en tinguem coneixement i informació us podem 
passar. Recullo també el tema de la Informativa, que no sé si ha sortit ara o ha sigut abans. De 
fet durant molts mesos sí que ho havíem anat fent i ara també és veritat que amb el ritme de 
feina vam decidir no convocar-la perquè tampoc podíem donar informació a una proposta 
tancada, però si es vol recuperar com espai de debat i de proposta jo ho trobo, de fet havia 
funcionat bé així, per tant, recollim la proposta de cara al proper mes.
Passem, respecte de les preguntes de la Mónica. Casals d'estiu, en principi sense incidents i a 
priori una valoració positiva. Sí dir que ens trobem amb els mateixos problemes de sempre, 
que és que quan ens trobem amb infants que tenen unes necessitats específiques o diferents es 
dificulta molt que puguin participar en el casal d'estiu amb normalitat o els costos poden ser 
diferents. Aquí sí que està treballant amb propostes per tenir uns espais específics per 
aquestes famílies i que puguin gaudir en igualtat de condicions.
Si vols dades concretes, que avui sí que no les tinc aquí, te les puc facilitar per correu 
electrònic o de cara a la propera informativa les traspassem.
Sobre beques menjador, sí que tenim el total...començaré pel total de beques i després us 
passaré el document, vale! També perquè tingueu tot al detall i teniu aquí una comparativa 
que ens han fet a tres anys per poder veure l'evolució.
L'únic que no tinc aquí, que ja us passaré és el nombre de sol·licituds. Us puc dir les beques 
concedides que són aquest any, el total 343, val? Respecte a les 267 de l'any anterior. 
És possible que la informació que tingueu del 15-16 no fossin 267, una mica menys perquè 
com sabeu es van incorporant de vegades casos durant l'any que des de l'Ajuntament es 
reacciona. Al final les dades actualitzades a dia d'avui de l'any passat són 267, passem a les 
343, per tant, hi ha un augment important. És cert, que també sí que hi ha hagut un augment 
de sol·licituds. Les bases que posa la Generalitat continuen sent insuficients, crec que el 
llindar estem parlant d'uns 15 mil euros per una unitat de convivència de tres persones, per 
exemple. Per tant, estem parlant d'uns llindars doncs que deixen fora a moltíssima gent que sí 
que té la necessitat i aquí és on l'Ajuntament ha d'actuar.
Respecte a les dades concretes de l'Ajuntament de totalitat de beques emeses per l'Ajuntament 
doncs hem passat de beques de 3,30 euros, és a dir, del 50% al curs 2015-2016 en teníem 22, 
en aquest curs hem passat a 30, hem pujat poquetes són 8, però sí que respecte a les de 6,20 
euros, les del 100%, les municipals en el curs anterior van ser 40 i en aquest han passat a 83. 
Per tant, ens n'anem una mica més del doble de beques del 100% que dóna directament 
l'Ajuntament.
I respecte a xifres del Consell Comarcal en tenim de 3,10 euros 202, al curs 2015-2016 i en 
aquest 16-17, 229, per tant, és el que diem, al final des del Consell Comarcal l'augment és 
poquet i segurament considerant l'augment de sol·licituds, per tant, aquí una cosa a treballar.
Ahir es feia públic al Consell Comarcal una carta que es dirigia a la consellera perquè 
valoressin també una altra vegada o es replantegessin els llindars. Dir que estem estudiant i 
de moment encara no podem donar informació concreta perquè no la tenim, però sí que sí que 
estem mirant de valorar si tenim capacitat per poder arribar encara una mica més lluny. De 
moment hem cobert les prioritats que les treballadores socials ja tenien en els seus llistats i les 
bàsiques, però sí que intentarem encara que sigui una mica fora de termini anar una mica més 
enllà i si ho aconseguim ja us anirem informant d'aquest procés.
I crec, que em queda ja només el tema que preguntava el Jaime del tema d'ocupació, que jo 
pensava que ja l'havia explicat abans, però ho torno a explicar.



36

A veure, hi ha famílies i jo crec que hauríeu de despertar ja des de la bancada popular, hi ha 
famílies que es queden al carrer i es veuen obligades a ocupar un habitatge. Això la 
responsabilitat i no m'agrada tirar pilotes fora però la té el seu partit, directament. 
Per conseqüència, nosaltres els ajuntaments intentem d'alguna manera tirar això cap a enrere, 
és complicat, i de fet aquí en aquesta ciutat encara tenim moltes mancances perquè que hi 
hagi famílies que es vegin obligades a ocupar, implica que nosaltres en aquest any encara hi 
ha una part de feina que encara no l'hem pogut fer. Com encara no l'hem pogut fer, el mínim 
que podem fer és que aquestes persones que ja viuen en una situació prou precària tinguin 
accés a tots els serveis de la ciutat i això implica que tinguin el padró. Com dèiem, que 
tinguin el padró és una cosa que és perfectament legal, vull dir, ni tan sols estem parlant d'una 
gestió que se surti de la llei, però encara que se surti des d'una voluntat política d'aquest 
govern regularitzar aquestes situacions i com es regularitzen doncs ja ho dèiem amb el padró, 
donant accés a tots els serveis de la ciutat, intentant negociar també doncs amb les pròpies 
entitats financeres per aconseguir lloguers socials, fent processos de mediació perquè puguin 
tenir subministraments i ja està. 
I això parlem de casos de vulnerabilitat, persones o famílies amb menors que es veuen 
obligades a ocupar un habitatge. 
Vostè sabrà que la llei de serveis socials del 2007, ja diu que és una competència dels serveis 
socials garantir aquests mínims i no és més que això el que estem fent aquí a la ciutat, m'he 
estranya que li sorprengui tant perquè ja dic tampoc parlem de coses que se surtin de la 
norma, són coses de pura...per nosaltres de pura normalitat.
No sé si m'he deixat alguna cosa, però crec que era tot.

Sra. Fuster: Només afegir una qüestió, pel tema del dimecres passat que va haver el consell 
d'alcaldes...si us plau una mica de silenci, pregaria una mica de silenci perquè és difícil la 
interlocució.
El dimecres passat el consell d'alcaldes del Consell Comarcal s'estava treballant, com no pot 
ser d'una altra manera, conjuntament la millora de la gestió de les beques menjador i es va 
demanar a la Generalitat a través d'una carta el compliment dels acords de suficiència 
alimentària que es van aprovar... pregaria una mica de silenci, si us plau.
Pregaria, si us plau, una mica de silenci perquè poguéssim prosseguir l'ordre del dia del Ple. 
Doncs com us... si us plau...

____________________

INTERRUPCIÓ

En aquest moment, quan són les 20:21 hores i abans d'acabar de donar resposta l'equip de 
govern als precs i preguntes formulades, és quan un nombre elevat de persones envaeixen la 
sala de sessions, accedint també a la part reservada als i les regidores i resta de membres que 
integren el Ple reunit, portant alguns d'ells pancartes identificatives de la denominada 
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) que són col·locades i exhibides en diferents 
llocs de la sala, incloent-hi la part de tribuna on hi són l'alcaldessa i tinents/es d'alcaldia. És a 
partir d'aquest moment que es produeix la interrupció del Ple mantenint-se en el seu lloc totes 
les persones membres que l'integren durant tot el temps que es va suspendre provisionalment, 
fins a les 21:00 hores, en què es reprèn la sessió donant-se aquí per finalitzats els punts de 
l'ordre del dia i ordenant a continuació l'Alcaldia que es passi al torn de paraules demanades 
per la ciutadania, en la forma que es transcriu en la següent intervenció.

____________________
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Sra. Fuster: Us assembla bé doncs que acabem el Ple i ens quedem per solventar el tema. Sí?
Si us assembla, bé regidors i regidores donada la situació el tema que quedava pendent de 
precs i preguntes o ens emplacem a una trobada personal o ho fem via escrit, via telefònica o 
la via que sigui per traslladar-os la informació, d'acord?
Passem, doncs, al torn de paraules demanades pels ciutadans i per ordre d'entrada de registre 
hi ha una paraula demanada relativa en el cas del senyor Francisco Rico Flores, la persona 
representant és la Rosa García Martínez, hi és aquí al públic? 

(S’informa que la persona interessada ha marxat veient les circumstàncies)

Sra. Fuster: Vale, molt bé, doncs ens posarem en contacte amb ella.
El següent registre d'entrada és el senyor Luís Zafra Montoya, es troba aquí en la sala de 
plens?
Endavant Luís, bona nit.

Sr. Zafra:  Hola, bona nit. Donades les circumstàncies que n'hi ha no parlaré en aquest Ple del 
meu problema. Yo lo entiendo y empatizo con vosotros y para el próximo pleno.

(Aplaudiments)

...para el próximo pleno pediré mi palabra y hablaré. Muchas gracias.

(Aplaudiments)

Sra. Fuster: Muchas gracias, Luís per la teva comprensió.
La última paraula demanada és de Carmelo Cañete Rubio, que no sé si està aquí...
Bona nit, senyor Cañete. Endavant, si us plau, amb la seva intervenció.

(Per una millor comprensió del seu contingut, es transcriu íntegrament la intervenció 
del senyor Cañete juntament amb la que va donar el senyor Díaz com a resposta)

Sr. Cañete: Muy buenas noches.
Yo quisiera empezar por dar las gracias a Fabi, que creo que es quien sigue siendo el regidor 
de Urbanismo, porque esta mañana me han llamado de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento para darme alguna respuesta a lo que ya llevo mucho tiempo preguntando, yo, 
y como yo, muchos vecinos.
Si yo no he entendido mal, lo que me han dicho es que la semana pasada hubo una reunión, 
que se acordó ya que la ingeniería iba a poner en marcha el proyecto, que había habido un 
problema legal con el contrato por parte del Ayuntamiento de Sabadell, pero que eso quedará 
resuelto y que la semana que viene se pondrá el marcha el proyecto. Si no he entendido mal lo 
que me han dicho.
Bueno insisto, yo le doy las gracias por la comunicación, pero eso no quita el hecho de que 
nosotros nos reunimos hace un año, que desde que nos reunimos hace un año, aquí no ha 
habido ni una sola comunicación sobre cómo estaba el tema. 
Y es un tema grave porque son inundaciones, nuestras casas se inundan con mierda, no se 
inundan con agua, sino con mierda y llevamos muchos años sufriéndolo. 
Nadie dice que el tema sea fácil pero nosotros llevamos muchos años detrás de eso, pero por 
lo menos queremos que se nos respete.
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Nosotros acordamos en la reunión de hace un año que se seguiría la misma tónica que con el 
anterior consistorio que era reuniones e información periódica. 
Esto me viene muy bien aunque sea un tema muy lamentable, porque si esta chica ha pedido 
una reunión con la Alcaldesa y no le han contestado, nosotros hemos pedido tres reuniones 
con la Alcaldesa y no se nos ha dicho ni sí, ni no, ni todo lo contrario, por la tanto eso da fe, 
de que tenéis un verdadero problema de comunicación. Y un Ayuntamiento que tiene 
problema de comunicación tiene un problema muy gordo, muy gordo.
Entonces yo simplemente quería que se abra la línea de información a los vecinos, que somos 
los implicados, que somos los que lo sufrimos que aunque vosotros penséis en nosotros cada 
vez que llueva y miráis al cielo, los que nos inundamos somos nosotros, no vosotros.
Entonces que como mínimo se nos tenga el respeto de informarnos. Nosotros sabemos que 
son temas muy complicados, lo sabemos porque llevamos muchos años porque hemos 
superado juntos, con el anterior Consistorio, muchísimos problemas, muchos más de los que 
mucha gente se puede imaginar. 
Pero que ahora a partir de ahora se nos diga, lo vamos a hacer genial, lo vamos a hacer mejor 
que nadie y se corte la comunicación y no se diga esta boca es mía, es más tengo una llamada 
telefónica, en el mes de julio, y se dijo antes de final de mes tendremos una reunión, todavía 
estamos esperando la reunión.
Entonces yo he tenido que pedir, hacer una pregunta en Pleno, para que se me dé en el día 
mismo del Pleno para decirme como está el tema. Es una vergüenza, una verdadera 
vergüenza.
Entonces lo que quiero es que se abra eso y también, y te lo voy a pedir especialmente, 
porque el anterior proyecto que se puso en marcha, que la obra se quedó a medias, se quedó a 
medias porque no se nos hizo caso. Se lo dijimos a los servicios técnicos del Ayuntamiento 
de Barberà, a los del Ayuntamiento de Sabadell, y a la propia ingeniería que estaba haciendo 
el proyecto, lo que hay en ese solar es mierda. Os habéis gastado 900 mil euros en sacar 
mierda y como no había más dinero la obra se paró.
Vale, pues ahora os lo vuelvo a decir, ahora tendréis que rebajar la zanja que hay hecha, la 
tenéis que volver a rebajar porque sobre el terreno que no es firme, como es un terreno 
vegetal, y ahí han crecido hierbas de todos los colores, no se puede poner la canal, no se 
puede. Por lo tanto, vais a tener que rebajar, lo que rebajéis lo que vais a sacar es mierda y 
vale muchísimo dinero sacarla de allí.
Y después vais a tener que hacer una aportación de tierras y compactarla para poder la canal  
encima, como idea, que no vuelva a pasar lo mismo, que ahora aprobamos el presupuesto de 
500 mil euros, nos gastamos 500 mil euros, a mitad de la obra hemos sacado 350 mil euros de 
mierda, y ya no hay más dinero.
Entonces yo pediría dos cosas, primero que se tenga mucho cuidado con eso, y segundo que 
se nos informe, que por favor, se nos informe y que se nos informe bien. 
Porque esta mañana Jordi Llonch, que es una persona que yo considero que es muy 
competente, me ha dicho que la secuencia de obra va a ser hay dos meses para hacer el 
proyecto, por lo tanto, octubre y noviembre se hace proyecto, licitamos en diciembre y 
empezamos en seguida. Bueno...vamos a ver...octubre y noviembre para hacer proyecto, un 
mes de exposición pública que se le ha olvidado, todo el mes de diciembre, Navidades por 
medio, con mucha suerte licitamos obra a mediados de enero, con mucha suerte, adjudicamos 
obra y una vez adjudicada obra, la constructora tiene que  pedir los permisos oportunos a 
AENA, porque la obra está en el ámbito de actuación del Aeropuerto de Sabadell. 
Por lo tanto no prometamos lo que no se puede cumplir, vamos a poder poner la obra en 
marcha en junio, pues digamos que se pone en marcha en junio, no digamos que la vamos a 
poner en marcha en enero porque es mentira. Simplemente. Es lo único que quería decir.
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Sr. Díaz: Jo començaré dient que a part de la comunicació que hi ha hagut, hi ha hagut altres 
comunicacions perquè políticament s'ha dit que es comuniqués i això és una cosa que..., vostè 
és el representant de la comissió veïnal, que jo sí que a nivell tècnic els hi he informat que 
cada cop que tinguéssim algun avenç doncs que es digués. Si no hi ha hagut informació és 
perquè com Ajuntament hem tingut problemes amb l'Ajuntament de Sabadell, ho haig de 
reconèixer, no és una cosa que..., amb aquest nou Consistori també i fins que...,sí que hi ha 
hagut una petició meva, que fins que no hi hagués la reunió tècnica que s'havia d'haver 
celebrat fa una setmana, que es va suspendre perquè a nivell jurídic l'Ajuntament de Sabadell 
havia de canviar el conveni que havia fet amb IDP perquè havia hagut un error tècnic. Jo sí 
que vaig dir, a nivell tècnic, que no es convoqués la reunió de la comissió, vostè és el 
representant de la comissió veïnal, fins que es reunís per primera vegada..., perquè fins ara 
portem un any de retard.
Jo recordo la primer reunió que us vam dir, ens han proposat un calendari, tot això s'ha 
retardat fins que abans de l'estiu, a nivell de govern, nosaltres vam fer un moviment polític 
intern perquè tenim també relacions amb el govern de Sabadell, en la qual els estàvem 
pressionant perquè hi hagués una trobada política, perquè no enteníem la paràlisi que s'havia 
generat en aquest tema.
El dia 6 de setembre ens vam reunir l'Ajuntament de Sabadell, l'Ajuntament de Barberà, el 
representant, que és Josep Vall, que és la persona de consens que també haurà d'assumir IDP 
amb la nova fase que s'haurà de fer i que haurà d'assumir també aquest empresa. 
I diguéssim que d'aquesta reunió va sortir que la setmana següent ens reunia a nivell tècnic, 
que jo vaig anar a aquella reunió però ja després no anava. I aquella reunió es va suspendre. 
Llavors és per això que no es va convocar per informar de que en principi comença el 
calendari, però sí que és un calendari d'una obra complexa. 
Sí que sabem que s'haurà de continuar traient merda, de fet part del pressupost s’haurà 
d'augmentar, perquè s'haurà de tenir la previsió de que aquells camions amb tota aquella 
merda que ja hi havia, s’haurà de seguir traient perquè de fet el que es va fer, allò es va parar 
en el moment que el pressupost va acabar i no hi havia més diners per seguir traient les runa i 
és una cosa d'una obra que estem parlant de setze anys, a nivell veïnal suposo que vosaltres 
ho sabeu millor, fins i tot que jo i dir també una cosa que en la reunió que vam tenir de la 
comissió, jo ho vaig comentar, és una obra que sí no es fa i que si es paralitzes novament o es 
fes alguna cosa malament jo us ho vaig dir personalment, amb tota sinceritat que posaria el 
meu càrrec a disposició..., de fet dimitiria. 
Vull dir, és un tema personal, que si no surt bé aquesta vegada és un tema que està a la nostra 
agenda, que si de fet no s'ha fet el pas de fer la comunicació amb vosaltres i reunir-nos, era 
perquè la comissió tècnica encara no ha començat, però en principi en una setmana haurien de 
començar a córrer el calendari que us vam comentar que hi havia un calendari en un any de 
tot el procés que has explicat tu, i que hi hagi tota la licitació i la informació pública, tot 
aquest procés que serà llarg i que serà una obra complexa. 
I jo per la meva part és això, la feina que s'està fent és que també depèn de l'Ajuntament de 
Sabadell, i que hem estat a sobre. 
Sí que és veritat que ara el rellotge començarà a córrer, entenem, en el moment que això ja 
s'ha tancat, que ja tenim la confirmació que el conveni amb IDP, perquè hi ha hagut una..., 
aquest any, jo ho explico així sincerament, de dir l'Ajuntament de Sabadell estan negociant 
amb aquesta empresa perquè aquesta empresa no estava d'acord en que al 100% de que allò 
fos un error seu, i en aquesta negociació l'Ajuntament de Barberà ha hagut d'estar a l'espera 
que es posessin d'acord, quan ja hi havia un acord. 
Diguéssim que hi havia l'acord que hi hagués una persona que és Josep Vall, que era una 
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persona de confiança de l'Ajuntament de Barberà i de l'Ajuntament de Sabadell a nivell 
polític, que és la persona que ha d'estar a sobre controlant que no torni a haver-hi cap mena 
d'error i que IDP faci la feina que havia de fer bé, perquè al final també va ser una enginyeria 
que no va fer bé la feina, quan feia les cates, quan ja hi havia avisos que allà hi havia merda. 
I és una cosa que també ha heretat, però ja ho vaig dir privadament amb vosaltres a la 
comissió que és un tema que si no surt, jo no tinc cap problema en anar-me cap a casa per una 
cosa que entenc que ha de sortir bé d'una punyetera vegada després de més de quinze anys 
d'unes obres que estan en el limbo, però jo també recordo que, bueno, que aquest govern, si 
tot va bé i és el que hem parlat aquesta darrera setmana, de fet la setmana passada hi havia 
una reunió entre les dues alcaldies que estava l'Alcalde de Sabadell i també la Sílvia i jo 
estava també present i també el regidor de Via Pública en el qual vam posar la queixa 
reiterada, i que si havia un compromís polític de que això s'engegava i de fet ja es va explicar 
que a nivell tècnic hi havia hagut un problema, que només era un tema jurídic, no era un tema 
de cap mena... d'un document, que s'havia que era el conveni amb IDP, que no s'havia fet bé. I 
que en el moment que això estigues bé, les reunions tècniques començarien i diguéssim que 
el rellotge comença a córrer per acabar de fer aquesta obra. 
I totes les previsions que vostè ha explicat, en principi es tenen totes i..., ara l'obra jo també 
ho explico a nivell públic, que també sapiguem que aquesta obra és una obra que en principi 
hi havia un projecte més agosarat, diguéssim, que les dues administracions tant l'anterior 
govern de Sabadell, com l'anterior govern de Barberà van decidir fer aquest model de 
col·lector, que en principi és amb el que seguirem treballant, perquè sinó estarem parlant de 
no sé de 20 vint anys més per fer una obra, que no és el que ens interessa.

Sr. Cañete: ...no hay ninguna necesidad que tú te vayas a casa, eso no me va a solucionar el 
problema. Si tú te vas a casa porque la obra no esté hecha, va a seguir lloviendo y no se va a 
solucionar el problema, no me sirve de nada.
Y en cuanto al tema de la comunicación, con el anterior consistorio había una cuestión muy 
simple. Había un señor que es un regidor de barrio, que es Ignacio, que está aquí sentado, que 
cuando había  algo que decir, llamaba y decía pasa esto y cuando no había nada que decir, 
llamaba y decía seguimos igual, estamos esperando a ver si carreteras responde, estamos 
esperando a ver si el proyecto se acaba de hacer…, porque no había ninguna comunicación, 
simplemente con eso, él me informaba a mi, yo pasaba un mail a los demás y los demás 
estaban enterados. Y todos estábamos de muy mala leche, pero tranquilos.
Pero llevamos un año sin saber nada. Yo no conozco al regidor de barrio, no lo conozco, no 
sé quién es, jamás ha venido ni ha llamado por teléfono y tenéis mi teléfono, porque yo os lo 
dí y tenéis el teléfono de Luís porque lo habéis llamado una vez, para engañarlo. 
Y es tan simple como eso, es decir, es que no basta con hacer las cosas, sino que hay que 
decirle a los interesados que se están haciendo y cómo se están haciendo y qué es, y no 
habréis encontrado en ningún momento, igual que no encontró el anterior consistorio, en 
ningún momento, habréis encontrado incomprensión o falta de colaboración por parte nuestra 
porque hemos entendido todas las idioteces que lleva aparejadas esta obra, que son muchas. 
Todas las administraciones que parece que en el trocito de terreno ese confluye vamos hasta 
la Rusia de Putin está ahí metida!!!... porque todas tienen competencias y todas tienen algo a 
decir. 
Lo hemos sufrido todo, lo hemos entendido, hemos apoyado, hemos ido a reuniones, hemos 
hablado, hemos estado en todas partes, sin ningún problema, pero lo menos que queremos es 
estar informados de cómo está el tema. Es que es así de simple. Y además vosotros habéis 
dicho desde el primer momento que lo que más queréis es la transparencia, que todo el 
mundo se entere, pues no nos enteramos, lo siento, pero no nos enteramos. Yo espero que eso 
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cambie.

Sr. Díaz: Per aclarir-lo i també per explicar el tema del regidor de barri, perquè ets el 
representant de la comissió, vull dir, hi ha una cosa que jo, igual la faig malament, però jo el 
circuit de funcionament que vaig fer és que qualsevol avenç que hi hagués amb aquest tema 
ho comunicaria, si és un avenç puntual, que per això són les trucades del Jordi Llonch, que és 
el tècnic responsable de l'àrea..., són dues, a part de la d'avui s'havia fet una altra, però és 
perquè no hi havia hagut més avenç i el Jordi us estava explicant també la situació. Almenys 
lo que jo li estava transmeten, diguéssim que aquell era el circuit. 
Si el circuit l'hem de canviar, no hi haurà cap problema quan es convoqui que, en principi, si 
la reunió de la comissió tècnica es reuneix la setmana que ve entre l'Ajuntament de Sabadell, 
Barberà, IDP i el Josep Vall, en principi no hi haurà problema, perquè un dia després o dos 
fem la reunió i..., també el que vam parlar en aquella primera reunió de fa un any, quan es 
vam reunir amb la comissió que vam dir que vostè va sortir com a representant de la 
comissió, ho dic perquè al final allà també es van posar sobre la taula les regles del joc i el 
circuit que en principi jo entenia que era un circuit idoni en el qual el tècnic responsable de 
l'àrea es posava en contacte amb vostè i l'explicava els petits avenços. Ara quan hi hagués un 
avenç important o algun tema delicat o que s'hagués de convocar una reunió d'urgència, sí que 
es convocava la comissió, ho dic perquè aquest era el circuit que havíem determinat. Si 
aquest circuit no serveix i s'ha de fer d'una altra manera, cap problema de fer...
Però jo li dic que les comunicacions que s'han fet des de Serveis Territorials, des de la 
regidoria que jo coordino, són les comunicacions perquè el que s'estava avançant. I torno a 
dir, jo he estat casi un any discutint amb IDP, a part d'altres temes, ells també s'excusen com 
qualsevol administració, un govern nou a Sabadell, amb molts temes, molts fronts oberts i 
que bé, dintre de les seves prioritats per Barberà aquesta és una prioritat, però per Sabadell 
igual no és una prioritat, però torno a dir, si no hi havia hagut més comunicacions és perquè 
no havien hagut avenços, però això sí que s'estava comunicant a traves del responsable tècnic, 
que jo vaig dir de funcionar així.

Sr. Cañete: Pues no ha funcionado.

Sr. Díaz: Però no ha funcionat perquè no hi hagut més notícies, que ara...

Sr. Cañete: Pues se dice “oye estamos hablando con Sabadell, que nos da problemas”. 
Ya está es que es así de simple, son tres minutos, una llamada telefónica, así de simple “mire 
no avanzamos, estamos discutiendo con Sabadell”, pues ya está. 
Yo lo comunico a los demás y todos tan contentos, tan contentos no, tan de mala leche.

Sra. Fuster: Gràcies, senyor Cañete.
Per tant, no havent més qüestions donaríem per tancat el Ple del dia d'avui.
Gràcies i bona nit.

____________________
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  21:20 
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, 
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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 


