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Grups Municipals

Carmina Pérez Barroso
Grup Municipal PCPB

Valoració del Grup Municipal de 
Junts per Barberà del Pressupost 
Municipal 2016

Fabià Díaz Cortés
Grup Municipal Junts per Barberà

El príncep destronat

Telèfons d’interès
EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 

Ajuntament     93 729 71 71 
Biblioteca Esteve Paluzie   93 718 68 66 
Centre Cívic Ca n’Amiguet  93 719 22 02 
Fundació Barberà Promoció 93 719 28 37 
Jutjat de Pau    93 729 20 35 
Nodus Barberà    93 729 72 72 
Oficina Municipal d’Habitatge 93 719 41 20 
Oficina Municipal d’Esports  93 729 19 87
    93 729 19 27 
Ràdio Barberà    93 729 44 71 
Recollida d’estris vells 
i recollida de poda  93 729 35 36 
Espai Jove La Roma   93 718 93 28 
Servei Local de Català   93 729 34 64 
Torre d’en Gorgs    93 719 28 37 

EMERGÈNCIES 

Mossos d’Esquadra, 
Bombers i Protecció Civil   112 
Guàrdia Civil    93 719 36 10 
Mossos d’Esquadra   93 734 61 00 
Policia Local    092 
(desde telèfon fix)  93 719 00 90 
Policia Nacional    93 724 75 00 

ATENCIÓ MÈDICA I URGÈNCIES 

Ambulàncies  24 hores   904 106 106 
CAP Barberà    93 719 25 40 
CAP Rosa dels Vents   93 719 42 81 
CAP Badia del Vallès   93 719 26 01 
CUAP Cerdanyola - Ripollet  93 594 22 16 
CUAP Sant Fèlix   93 712 29 59 
Creu Roja   93 726 66 66 
Parc Taulí   93 723 10 10 
Urgències    061 

AIGUA, GAS I LLUM 

SABEMSA (aigües de Barberà) 93 729 46 02 
Gas Natural   902 250 365 
Urgències   900 750 750 
Fecsa-Endesa   902 507 750 
Avaries    902 536 536 

ALTRES SERVEIS

Correus (oficina crtra. Barcelona) 93 718 52 79 
OTG (antic INEM)   93 718 85 11 
Taxis     93 729 07 07 
Funerària Montserrat Truyols SA  93 580 97 10 
Tanatori    93 719 27 78 

www.bdv.cat

FARMÀCIES DE GUARDIA  de 9 a 00 hores

Sisquella-Roig. Av. Costa Brava, 2 - Badia       
Granero. c/ Algarve, 2 - Badia         
Pagés. Av. Generalitat, 92   
Losa. Av. Mediterrani, 26 - Badia        
Palomeras. Via Sant Oleguer, 2   
Blanca-Suades. Av. Tibidabo, 68     
Perelló. Anselm Clavé, 8         
BudallÉs. Av. Burgos, 42 - Badia         
A. Galcerán. Pg. Dr.Moragas, 184           
Ferrer. Av. Burgos, 4 - Badia       
S.Galcerán. Av. Generalitat, 41         
LÓPEZ. c/ del Bosc, 105       

BERTRAN. Local 151 CC Baricentro 
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Segurament pugui semblar un anacronisme,  parlar o fer 
símils amb les monarquies, en el moment actual, ja que 
aquestes estan força desprestigiades, fa molt de temps. 
Tot i que alguna vegada he fet broma amb el meu fill 
adolescent quan s’ha queixat de les meves normes i de la 
meva autoritat recorrent a allò de “això és una dictadura!!” i 
jo li replicava que no, en tot cas una monarquia i que la reina 
de casa nostra era jo. Una reina moderna, en tot cas, que 
treballa com moltes altres reines a casa i fora d’aquesta, per 
mantenir la seva família, per tal que no falti de res als seus, 
per tenir allò que de petites ens han inculcat: una llar, una 
feina, les necessitats bàsiques cobertes, una bona educació 
per als nostres fills i si t’ho pots permetre, algun caprici al 
llarg de l’any. Una reina d’aquelles que va al mercat i somriu 
quan la peixatera la reconeix encara que surt al carrer sense 
la seva corona.
Però si parlaré d’una síndrome, molt més lligada a la 
psicologia infantil, aquella que pateixen algunes persones 
quan veuen com els seus privilegis són perduts. Estic parlant 
de la síndrome del Príncep destronat.
Com a docent, he intentat acompanyar durant el període de 
dol, a les criatures, per tal que s’acostumin el millor possible 
a la nova situació.
Potser, el que em crida més l’atenció, és quan observo 
aquesta síndrome en una persona adulta. Una persona que 
no accepta els canvis o com diu la cançó: “les voltes que 
dóna la vida”. 
Cal ser especialment pacient amb aquestes “criatures” i cal 
donar-les oportunitats per tal que es puguin adaptar a les 
noves situacions. 
Com als contes, que més d’un cop he explicat:
Hi havia una vegada, un príncep destronat, que, segons 
diuen algunes persones de la ciutat, se’l pot veure, a les 
nits, quan ja el “castell” està tancat, passejar pels seus 
passadissos. Suposen que caminant amb melangia pel seu 
antic regnat.
Us diré més, es veu que fins i tot, encara deixa el seu cavall a 
les cavallerisses reials i no accepta que la situació ara és una 
altra. 
I el pitjor de tot, encara es permeten mirar per sobre el nas 
a les persones que treballen al «castell», intentant fent-los 
sentir malament per haver-se intentat adaptar a la nova 
situació.
Segurament sigui una qüestió de temps, és el que vull 
pensar, i quan tothom entengui que totes les persones que 
hi som ara al «castell» intentem treballar per fer de la ciutat, 
una ciutat millor, tota aquesta situació canviarà.
S’acosten moments d’incertesa per a uns, d’il·lusions per 
a uns altres, de punts de trobada i punts de desacord, ara 
més que mai hem de demostrar la qualitat política de les 
persones que ens hi dediquem a aquesta feina i fer un sobre 
esforç, des del respecte i el diàleg.

“Cal treballar per consensuar els temes, crec que 
la ciutadania s’ho mereix.  Ara més que mai hem de 
demostrar la nostra qualitat política, hem aconseguit en 
alguns casos, tot i que, quan més ampli sigui l’acord a més 
persones representarem.”

La valoració de Junts per Barberà respecte el 
Pressupost Municipal 2016 és positiva, amb matisos.

Un temps ajustat per un nou govern i unes línies 
polítiques que anem desplegant mica en mica fruit del 
pacte pel canvi polític a la ciutat.

En aquest context, hem centrat la nostra atenció a 
reforçar àrees prioritàries per nosaltres com ho són 
l’emergència social, l’habitatge i altres serveis socials 
com les beques menjador o el SAD. Aquest reforç 
suposa una pujada d’un 68%, arribant fins a la xifra de 
2.649.884€. Aquest augment  suposa una clara evidència 
del desplegament d’un dels eixos del nostre programa: 
blindar els drets socials. 
També s’han impulsat àrees amb un cert recorregut, però 
que des de Junts per Barberà creiem que fins ara no han 
tingut el pes suficient a nivell d’Ajuntament, com seria el 
cas de Joventut o Feminismes i LGTB, amb augments 
del 20% (189.720€)  i 21% (76.000€) respectivament. Això 
ha de permetre iniciar noves polítiques municipals en 
col·lectius i línies d’actuació estructuralment desateses 
i discriminades. I, en el cas de Feminismes i LGTB, 
també comptarem amb reforç de personal municipal 
que permetrà tirar endavant aquestes noves propostes, 
introduint la visió feminista i de respecte a la diversitat i 
llibertat d’orientació sexual.
Per últim, destacar l’esforç pressupostari tant en el 
manteniment i arranjament de via pública, espais 
públics, parcs i jardins i medi natural, reforçant-se 
línies de remunicipalització de serveis municipals, 
com en polítiques d’habitatge destinat a emergències 
habitacionals i plans d’ocupació. Són àrees de treball 
estratègiques que es veuran també reforçades l’any 2016 
amb el romanent de tresoreria resultant de la liquidació i 
que anirà destinat a inversions financerament sostenibles. 
Tenint present a aquesta visió positiva del treball fet 
per Junts per Barberà en el Pressupost Municipal 2016, 
també creiem en l’autocrítica com a eina de creixement 
polític i de millora i és per això que fem una valoració 
crítica d’aquests primers pressupostos on hem participat 
actívament. No hem arribat a temps d’introduir mesures 
participatives, tant en el procés d’elaboració com en el 
termini d’al·legacions i cal que ens posem d’immediat 
a treballar per introduir aquestes mesures pels propers 
pressupostos. En tot cas, hem de fer esment d’alguns 
canvis a nivell de transparència que s’introduiran a 
partir d’aquest pressupost, com per exemple l’accés 
públic i detallat de les partides classificades com a 
“altres despeses” o l’estat d’execució, que s’actualitzarà 
trimestralment a la web municipal.
Des de Junts per Barberà i des del govern municipal ens 
seguirem esforçant, dia a dia, per millorar la qualitat de 
vida al nostre municipi. 
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Sólo la movilización conseguirá 
una Secundaria Digna en Barberà 
del Vallès

Lo que necesita España

José Luis Rivera Arias
Grup Municipal Recuperem Barberà

Jaime Fernández Pérez
Grup Municipal PP

Grups Municipals

¿Transparencia, Participación?Un acord que permet fer el primer 
govern independentista de la història

Pere Pubill i Linares
Grup Municipal ERC

Antonio Baéz Balbuena
Grup Municipal PSC-CP

Avui som més aprop de la independència. Som davant 
d’un acord històric que posa en valor la transversalitat 
i la diversitat del nostre país, al servei de la causa 
comuna de la justícia i la llibertat. Des d’ERC estem 
plenament satisfetes del resultat de la feina feta entre 
totes i tots els que hem persistit i exigit que ningú 
s’aixequés de la taula de negociació fins obtenir 
l’acord.
Les converses, aproximacions i negociacions han 
derivat en un acord sòlid i un consens que ens apropa 
més a la materialització d’un país lliure, més net i on hi 
hagi justicia social.
D’Esquerra Republicana varem insistir des de l’inici 
i fins el final, en la necessitat d’arribar a un acord i 
evitar unes noves eleccions que no voliem, malgrat 
que les enquestes ens donàven millors resultats.  No 
ens varem donar per vençuts. Vam tornar a posar 
el país una vegada més, per davant del partit, com 
sempre hem fet. S’ha prioritzat la viabilitat i credibilitat 
del projecte comú independentista, amb un acord 
que enforteix el procés i eixampla la base social 
independentista que permet tirar endavant el mandat 
democràtic del 27S, garantint l’estabilitat parlamentària 
per construir un futur de llibertat i justícia social.
L’acord permet iniciar el procés constituent com 
a eina per eixamplar la base social en favor de la 
independència i en la materialització d’un país nou, 
net i just. Totes les forces polítiques i socials tenim 
l’oportunitat de sumar-nos a un procés de baix a dalt 
per fer néixer la República catalana.
Volem que totes les forces de progrés partidàries 
del dret a decidir i l’autodeterminació s’impliquin 
en la definició de la nova Constitució catalana, i no 
defugin la construcció republicana d’un nou estat del 
benestar al servei de les classes populars, mitjanes i 
treballadores.

“La il·lusió per fer realitat la República Catalana 
és l’anhel més gran que podem tenir com a força 
política”

Tenim els objectius definits: la Declaració inicial 
d’independència i un Pla de xoc social urgent i viable. 
Tenim les eines clares: una proposta de Govern 
transversal, amb la presència d’Esquerra Republicana 
en àrees clau per a fer la independència i una 
estabilitat parlamentària assegurada.
Iniciem una nova etapa en la història d’aquest país 
amb el primer govern netament independentista 
per garantir el trànsit cap a un nou règim de 
drets i llibertats. Una tasca en la que tothom som 
imprescindibles.

El Gobierno que busca el señor Sánchez sería un 
Gobierno a las órdenes de Podemos, hipotecado por 
ellos y humillado. 

Los cambalaches del PSOE tienen que ser explicados. 
De espaldas a la voz de las urnas, a la voluntad de los 
españoles, a las resoluciones de su propio partido, 
Pedro Sánchez ha traspasado las líneas rojas más 
elementales de la moderación política. Resulta que la 
‘nueva política’ era esto: transacciones inexplicables en 
las instituciones, exigencia de privilegios y mercadeo de 
sillones. Resulta que el ‘cambio’ que pretende Sánchez 
es un todo vale para llegar al poder. El Sentido de 
Estado requiere moderación y diálogo, no la ambición 
desmedida que demuestra Sánchez. Los españoles 
llamaron al diálogo entre todas las fuerzas políticas 
que apuestan por los grandes consensos de nuestra 
democracia, y exigen un gran pacto por España y por los 
intereses del conjunto de los españoles. 

El PP trabaja por un gobierno amplio al servicio de 
España, mantiene el espíritu constructivo y la mano 
tendida al PSOE y Ciudadanos para alcanzar un gran 
acuerdo por España sin prejuicios partidistas. Si Sánchez 
promete una reforma constitucional de espaldas al PP 
está engañando a sus aliados y a los españoles. Si se 
quiere hablar de lo esencial para España, hay que hablar 
con el PP. Si se quiere hablar de la Constitución, hay que 
hablar con el PP; si se quiere hablar de la reforma de las 
instituciones, hay que hablar con el PP; si se quiere parar 
el desafío secesionista, hay que hablar con el PP. Sólo la 
propuesta del PP puede garantizar la unidad de España, 
la estabilidad, el crecimiento y la creación de empleo. Es 
la única capaz de afrontar los principales desafíos a los 
que se enfrenta la sociedad española. 

El futuro gobierno debe garantizar la unidad y cohesión, 
afrontando tres grandes retos: 1º. Seguir creando 
empleo y reducir el déficit público. 2º Mejorar el Estado 
de Bienestar, garantizando una educación y sanidad de 
calidad, así como la viabilidad del sistema de pensiones. 
3º Unidad ante el terrorismo yihadista.

Sánchez se queda sin coartada: Las escandalosas 
imágenes de altos dirigentes de Podemos, de las CUP 
y del entorno de ETA embarcando in fraganti en Barajas 
en el avión de Nicolás Maduro con destino a Caracas 
confirman definitivamente la conexión con el régimen 
bolivariano de Venezuela de los socios potenciales de 
Pedro Sánchez. Señores del Partido Socialista, ya no hay 
excusas: asociarse con Podemos no solo hace peligrar 
la unidad de España, sino que atenta directamente 
contra la soberanía nacional.

“Exigimos al Equipo de Gobierno que se ponga al 
lado de la movilización, no al frente, para exigir a la 
Generalitat un trato digno”

En el Pleno del 23 de diciembre, Recuperem Barberà 
hizo dos ruegos al Equipo de Gobierno: uno para 
que el servicio de limpieza de equipamientos se 
remunicipalice, y el otro para pedir que reconsideraran 
su postura de asumir acríticamente las propuestas de la 
Generalitat para establecer un “satélite” del Instituto Can 
Planas en las instalaciones de la escuela Elisa Badia. Se 
pidió al Equipo de Gobierno que buscase el consenso 
con la Comunidad Educativa para la movilización por 
soluciones alternativas y mejores. La respuesta de la 
Alcaldesa fue que se convocaría un Consell Municipal 
d’Educació ampliado para tratar el tema, pero que sólo 
había una solución y que había que asumirla.

Nuestra postura es clara: Barberà del Vallès necesita 
un tercer instituto desde hace años, y el Instituto Can 
Planas necesita unas obras de remodelación prometidas 
y proyectadas en 2010, pero nunca ejecutadas. Hay 
que señalar que en el Instituto Can Planas se está 
estudiando y enseñando en unas condiciones que no 
son dignas de nuestros jóvenes y de los profesionales.  
Esos dos objetivos no pueden contraponerse, son 
irrenunciables para que se enseñe y se estudie en 
condiciones, y para poder cubrir necesidades que en 
la actualidad nuestros saturados institutos no pueden 
satisfacer: ciclos formativos, aulas para alumn@s con 
necesidades específicas.

En cuanto a la propuesta de “satélite” en Elisa Badia, no 
cuenta ni con el apoyo de las familias ni cumple con las 
condiciones académicas que se merecen las alumnas 
y alumnos de Barberà del Vallès. De hacerse realidad la 
propuesta de la Generalitat, los 2 grupos que cursarán 
sus estudios en Elisa Badia no contarán con los mismos 
profesores ni las mismas condiciones que el resto de 
alumnos.

Ha tenido que ser la movilización, en este caso de 
las familias, la que haga que las cosas empiecen a 
moverse. La creación de la Plataforma Secundaria Digna 
BDV, y sus propuestas para defender el derecho de 
todas y todos los alumnos de Barberà, han devuelto el 
tema al Pleno de Enero. Y parece que, ahora sí, desde 
el Equipo de Gobierno se va a atender la demanda de 
parar el proyecto “satélite”. Recuperem Barberà damos 
apoyo a sus reivindicaciones, y exigimos al Equipo de 
Gobierno que se ponga al lado de la movilización, no 
al frente, para exigir a la Generalitat un trato digno para 
nuestra Educación Pública.

Con esas palabras se presentaba la Plataforma Ciudadana 
por Barberá, Junts per Barberà ( CUP y Podemos) y ERC. El 
nuevo y flamante equipo de gobierno de nuestra ciudad 
desde junio del año pasado. Han pasado más de siete 
meses, y todavía, ni sabemos quien gobierna, y lo que es 
peor para quien gobiernan. No voy a enumerar todos los 
desatinos en la gestión interna del ayuntamiento, en la vía 
pública, limpieza, asfaltado, con las entidades... Estos que 
nos malgobiernan escuchan y trabajan por todos, o solo lo 
hacen para aquellos que comparten sus planteamientos 
y sus hojas de ruta? Permítanme desde aquí un breve 
consejo. Señores que gobiernan, sólo encontrarán el 
acierto si trabajan para todos los ciudadanos de Barberá, y 
no sólo para aquellos que comparten su ideal, incluido el 
de la independencia.

Estamos de acuerdo que los resultados en las urnas 
de las pasadas Municipales los habilitan para gobernar, 
aunque sea bajo ese extraño pacto,  pero Barberà, además 
de un “gobierno”, necesita estabilidad, buen gobierno 
y capacidad de negociar, con propios y ajenos, y sus 
propuestas, y sobre todo su actitud, y su aptitud no lo 
garantiza.

Dejen ya de limitar el debate, para blindarse de cualquier 
discusión que no tenga que ver con el proceso tal y 
como ustedes lo entienden, acaben de una vez con ese 
rodillo y empiecen a mostrar  respeto al pluralismo a 
practicar el diálogo con la oposición, a no bloquear por 
sistema sus iniciativas, y hagan gala de esa transparencia 
y participación que tanto les llenaba la boca, pero que 
carecía absolutamente de sinceridad. 

Deixin de limitar el debat, desprès de 7 mesos, mostrin 
respecte al pluralisme, practiquin el diàleg, valorin 
Barberà.

Para nosotros, hay cuestiones que no pueden esperar y 
el Gobierno, después ya de siete meses, debe explicar su 
gestión. Por ello desde el Grupo Municipal Socialista les 
instamos a que presenten una agenda socioeconómica de 
medidas urgentes para, entre otros, resolver la emergencia 
social, cubrir la demanda de becas comedor en todas 
las estapas educativas, garantizar la financiación de las 
escoles bressol publicas, dignificar el instituto Can Planas, 
y trabajar por el tercer instituto, agilizar las revisiones para 
el reconocimiento o revisión del grado de dependencia,  
reactivar la economía y reformar, si tanto empeño tienen, 
el funcionamiento de la Administración. 

Hay que trabajar desde ahora, conscientes de que desde 
la colaboración entre gobierno y oposición avanzaremos 
más deprisa que desde la confrontación y, más aún, si 
se empeñan en desconocer la legalidad, lo que les priva 
de la legitimidad necesaria para exigir y para negociar en 
defensa de los intereses de Barberà.
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Entrevista

Durant aquests mesos de govern, 
quines han estat les primeres mesures 
o decisions que ha hagut de prendre?

Aquests primers mesos han estat 
bàsicament, per observar i estudiar la 
situació dels àmbits que corresponen a 
la meva regidoria. Veure quin era l’estat 
d’execució dels pressupostos, conèixer 
a la gent que hi treballa i estudiar com 
encaixar les propostes del nou projecte 
de govern, quines mancances i virtuts 
tenim, i sobretot donar continuïtat a tots 
aquells projectes encetats i que són 
d’interès per la ciutat. 
He hagut de desencallar algunes 
situacions desagradables, que m’he 
trobat sobre la taula. Quan veus que 
hi ha perill de perdre  empreses, quan 
veus que s’ha generat un deute que 
potser no es recupera, i quan veus que 
tot això ha sigut per falta de voluntat de 
diàleg de l’anterior equip de govern, cal 
ser valent i buscar les solucions millors 
per tothom. En aquest cas, hem pogut 
reconduïr la situació. 

Quines són les prioritats de l’equip de 
govern per aquesta legislatura en les 
seves regidories?

Les nostres prioritats, en quant a 
indústria local i pime són consolidar el 
nostre teixit industrial, aconseguir que 
les empreses que s’ubiquen als nostres 
polígons, no marxin i que les que hi 
vulguin venir, vegin atractiva la nostra 
ciutat perquè aporta valor afegit només 
pel fet d’estar a Barberà. Volem que 
aquestes empreses, acabin tenint una 
bona part de la seva plantilla, de gent 
de la nostra ciutat.
Si parlem de Comerç i mercats, doncs 
ens cal ajudar als nostres comerciants 
perquè puguin generar riquesa al poble, 
que puguin generar llocs de treball i 
guanyar-se la vida dignament. Tenim un 
mercat fantàstic, uns comerços valents 
i actius, i només cal ser al seu costat 
per mirar d’anar retirant les pedres que 
es trobin en el camí. És un drama veure 
la quantitat de locals buits que tenim 
a la ciutat, i hem de canviar aquesta 
dinàmica. 
Finalment, el projecte més important, 
és posar Barberà al centre de totes 
les mirades. I tenim idees molt i molt 
atractives per aconseguir-ho. Ja es fan 
coses a BdV, que es poden englobar 
en aquest projecte, però cal prendre la 
decisió política, de tirar-ho endavant...i 
jo estic convençut que ho farem.

De tota aquesta àmplia varietat de 
projectes, alguns de gran  
envergadura, quins veuran la llum de 
manera immediata? 

Estem segurs de què seran projectes 
compartits per la majoria de la 
ciutadania. El que més m’agrada a mi 
personalment, és la promoció de la 
ciutat. Hem de donar visibilitat a tot allò 
que fem a BdV, les fires comercials, 
els campionats esportius, els premis 
literaris i culturals, les tradicions, la 
nostra història, els nostres monuments... 
I entre totes i tots fent camí , BdV 
serà un referent a la comarca, al país i 
internacionalment. 
Tenim empreses que fabriquen 
productes que només es fan a les 
seves plantes de BdV, que només es 
fabriquen aquí. I tot això ho hem de fer 
arribar a la gent, a les altres empreses, 
a tothom!
Barberà, és plena de reptes i 
oportunitats, ens cal aprofitar aquestes 
oportunitats, i això només depèn de 
nosaltres. Tenim tantes i tantes coses de 
les que estar-ne orgullós, que qualsevol 
estaria content d’estar en el meu lloc 
per mirar de tirar endavant aquests 
projectes tan engrescadors.

Quin model de ciutat li agradaria per a 
Barberà?

El nostre model de ciutat preveu 
continuar potenciant l’associacionisme 
comercial com a mecanisme per 
afavorir la dinamització i la vitalitat 
del municipi. Hem de definir el model 
comercial estratègic per Barberà, 
que identifiqui i potenciï els eixos 
comercials, l’articulació de l’oferta 
municipal en el context del territori al 
qual pretén donar servei i l’abastiment 
de les noves àrees de creixement urbà.
Busquem col·laborar en l’establiment 
de canals de comunicació entre els 
centres educatius, les empreses i les 
administracions per ajustar l’oferta de 
formació professional a les necessitats 
locals del mercat de treball. Haurem de 
crear els òrgans consultius per poder-
ho realitzar.
Lluitem contra l’atur i hem de canviar 
l’actitud emprenedora de l’Administració 
a l’hora de propiciar nous filons. 

Pere Pubill i Linares

3r tinent d’Alcaldia i regidor de Desenvolupament 
Econòmic, Comerç i Ocupació 

“Entre totes i tots, tot és possible. A Barberà 
tenim un gran futur, amb bons projectes i grans 
possibilitats i que el millor de tot és la seva gent. 
Amb aquesta idea, treballem cada dia.” 

El nostre model 
de ciutat preveu 
continuar potenciant 
l’associacionisme 
comercial com 
a mecanisme 
per afavorir la 
dinamització i la 
vitalitat del municipi 

Respecte a les seves matèries i 
mirant cap al futur, quines línies té el 
pressupost de 2016? 

Durant molt de temps, aquesta ha 
estat una regidoria en la que no s’hi 
confiava gaire, amb poc pes específic. 
La veritat és que treballo amb uns 
grans professionals. Hi ha una gent molt 
vàlida que fan una gran tasca. Barberà 
necessita que aquesta regidoria 
encapçali la recuperació econòmica de 
la ciutat. De moment, estem treballant 
de valent per fer-ho possible, no només 
amb un increment del voltant del 18% 
en Comerç, sinó perquè també estem 
buscant la implicació dels agents 
econòmics de la ciutat, per oferir 
més possibilitats per tothom i que 
això repercuteixi el menys possible 
en els nostres costos. Esperem saber 
transmetre aquestes idees a tothom. 
Sempre hem dit que cal racionalitzar la 
despesa, per tant queda clar que no per 
gastar més, tens més èxit.

Plens Municipals 2016
Ple de novembre

El primer punt del dia va ser l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

El primer punt va ser la modificació de 
crèdit número 6 del pressupost municipal 
d’aquest exercici 2015 per transferències de 
crèdit entre aplicacions pressupostàries de 
despeses de diferents àrees. 
L’acord va ser aprovat amb els vots a 
favor de la PCPB, JxB, ERC, PP, PSC i les 
abstencions de RB. 
El tercer punt va ser donar compte al ple de 
diferents expedients:
- L’estat d’execució del pressupost a data de 
30 de setembre de 2015.
- Donar compte al ple del període mitjà de 
pagament a proveïdors del tercer trimestre 
de 2015, que és de 25,25 dies. 
- Donar compte del cost efectiu de diferents 
serveis municipals tant pel que fa serveis de 
prestació obligatòria que presta l’Ajuntament 
de Barberà, així com altres serveis de 
competències pròpies. 

Punt 4, aquest tractava sobre l’aprovació 
de mesures municipals contra la violència 
envers les dones, 25 de novembre. L’acord 
es va aprovar amb el suport de tots els grups 
municipals. 

Al punt cinquè es va debatre la regularització 
jurídica i de desocupació parcial d’edifici 
d’habitatges destinats a lloguer. L’acord va 
ser aprovat amb els vots de tots els Grups 
Municipals.  

El punt número 6 acollia dos acords 
d’autorització de comptabilitat laboral de dos 
empleats municipals per desenvolupar una 
segona activitat remunerada. El primer es va 
aprovar amb els vots a favor de PCPB, JxB, 
ERC, PSC, PP i l’abstenció de RB; i el segon 
acord va ser recolzat per unanimitat de tots 
els grups. 

El punt 7 acollia per una banda la modificació 
de l’organigrama municipal amb l’objectiu 
d’adaptar les estructures administratives 
internes a les necessitats específiques 
així com millorar la gestió dels serveis; i 
la modificació de la relació de llocs de 
treball del consistori, ja que està lligada a 
l’organigrama municipal. 
Amb aquests acords queda aprovat i 
actualitzat l’Organigrama Municipal de 
l’Ajuntament de Barberà així com la Relació 
de Llocs de Treball del consistori. Tots dos 
acords van ser aprovats amb els vots a favor 
de PCPB, JxB, i PP, amb els vots en contra de 
RB i PP, i l’abstenció de PSC. 
El punt 7.3 referit a la modificació de l’acord 
de ple del 9 de juliol que tractava sobre 
les retribucions i indemnitzacions dels 
membres de la Corporació i dels Grups 
Polítics Municipals, així com l’acord pres el 
30 de setembre de 2015, es va aprovar per 

unanimitat de tots els membres presents (20 
regidors i regidores).

En l’apartat de mocions, la primera d’elles 
va ser la presentada pel Grup Municipal del 
PSC amb motiu del Dia Internacional contra 
la violència de gènere, que va ser retirada de 
l’ordre del dia. 
Seguidament, es va debatre la moció 
presentada pels grups municipals referent 
a la creació d’un fons per garantir els Drets 
Socials i Públics per a la legislatura 2015-
2019 de l’Ajuntament de Barberà. La moció 
va ser aprovada amb el suport de tots els 
partits polítics. 

A continuació es va donar compte de les 
resolucions alcaldia presidència i es va 
passar a debatre una única moció d’urgència. 
La urgència va ser aprovada per unanimitat. 

Seguidament es va donar pas a la moció, 
aprovada per unanimitat de tots els grups 
municipals i presentada pel Grup Municipal 
de PCPB, en nom de l’equip de govern, 
es relativa a la creació d’una Taula de 
Diàleg dels Ajuntaments de l’Àrea Sanitària 
d’Influència de la Corporació Sanitària del 
Parc Taulí. 

Altra de les qüestions que es va sotmetre 
a debat va ser donar compte i ratificar el 
Decret 2649, de 20 de novembre, relatiu així 
com els resultats del sorteig realitzat per la 
designació de les persones que formaran les 
meses electorals de les eleccions generals 
del Congrés dels Diputats i el Senat el 20 de 
desembre de 2015. 

La urgència va ser recolzada per unanimitat, 
a l’igual que la seva ratificació. 

La sessió va concloure amb el torn de precs 
i preguntes.

Ple de desembre

El Ple es va iniciar amb l’aprovació per 
unanimitat de l’acta de la sessió anterior. 

Seguidament es va debatre l’acord 
d’aprovació definitiva de les Ordenances 
Fiscals Reguladores dels Tributs i Preus 
Públics Municipals per l’any 2016.  Aquest 
punt es va aprovar amb els vots a favor de 
PCPB, JxB, ERC, les abstencions del PP i PSC 
i els vots en contra de RB.

A continuació, es va debatre l’aprovació 
provisional del Pressupost General per a 
l’exercici 2016, format pel Pressupost del 
Consistori, pel de l’empresa AISA,  i pel de 
l’empresa de Serveis i Aigües de Barberà, 
Sabemsa, societats mercantils de capital 
íntegrament municipal, així com les bases 
d’execució i la plantilla de treballadors 
municipals. 

El pressupost va ser aprovat de forma inicial 
amb els vots a favor de PCPB, JxB, ERC, amb 
l’abstenció de RB i el PP, i els vots en contra 
del PSC.

El següent punt del dia va ser aprovar per 
unanimitat el calendari fiscal per a l’any 2016.

A continuació es va donar pas a l’aprovació 
de l’acord de la Mesa General de Negociació 
de Matèries Comunes en relació a la 
recuperació de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012 de l’Ajuntament 
de Barberà aprovada el passat 3 de 
desembre de 2015 i ara, aprovada amb el 
suport de tots els Grups Municipals.

La sessió va continuar amb l’aprovació de 
l’increment salarial per al personal municipal 
de l’Ajuntament de Barberà pel proper any 
2016, aprovat per unanimitat de tots els 
grups. 

Seguidament es va donar compte sobre 
diverses resolucions d’alcaldia presidència, i 
es va passar al punt de mocions d’urgència. 

Primer es va votar la urgència que va ser 
recolzada amb els vots a favor del PCPB, 
JxB, ERC, PSC i RB, i amb els vots en 
contra del PP. La moció va ser presentada 
pel portaveu del Grup Municipal Junts per 
Barberà i era relativa a la posada en llibertat 
“de forma immediata i incondicional” del jove 
‘Alfon’. Moció aprovada amb els vots a favor 
de PCPB, JxB, ERC, RB, les abstencions de 
PSC i el vot en contra del PP. 

La moció, que es va debatre a continuació, 
presentada per Junts per Barberà era relativa 
al suport al referèndum sobre el 3+2 entre 
l’alumnat de les universitats  públiques. 

Primer es va aprovar la urgència, recolzada 
per unanimitat de tots els grups municipals.
La moció, finalment, va ser aprovada amb els 
vots a favor de PCPB, JxB, ERC, RB i del PSC, 
i les abstencions del PP. 

Altra de les mocions d’urgència debatudes 
va ser la presentada per Junts per Barberà 
per nomenar Barberà ciutat promotora de la 
Renda Garantida Ciutadana (RGC). 

Un cop aprovada la seva urgència per 
unanimitat es va debatre i finalment es va 
aprovar amb els vots a favor de PCPB, JxB, 
ERC, RB, i PSC, i amb les abstencions del PP. 

El Ple va finalitzar amb  tota una sèrie de 
precs i preguntes. 

Cal recordar que a la
 web municipal

 www.bdv.cat 
es poden consultar totes les actes 

aprovades dels Plens. 

A més, Ràdio Barberà emet en directe 
cada sessió del Ple Municipal íntegrament, 

tant per la 98.1 de la FM 
com per internet 

(www.bdv.cat/radio-barbera). 
Durant els següents dies, els i les portaveus 

dels Grups Municipals visiten l’emissora local, 
on són entrevistats per comentar la sessió. 

Aquestes entrevistes estan disponibles
 al canal Ivoox de l’Ajuntament de

 Barberà del Vallès 
(http://ajuntamentdebarberadelvalles.ivoox.com), 

des d’on es poden escoltar i descarregar.
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L’AJUNTAMENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS INSTA 
ALS BANCS A CEDIR ELS 
HABITATGES BUITS PER A 
LLOGUER SOCIAL

L’Ajuntament de Barberà 
del Vallès va adquirir el 
compromís, expressat pel Ple 
municipal del 29 de gener de 
2015, d’endegar les mesures 
legals que estiguessin al seu 
abast per garantir el dret a 
l’habitatge de la població 
i  fer front a l’emergència 
d’habitatge. Així, doncs, atès 
que en la nostra ciutat hi ha una 
demanda residencial acreditada 
d’habitatges de lloguer a 
preu just, en particular de 
lloguer amb renda assequible, 
l’Ajuntament ha iniciat l’obertura 
de tretze expedients a diverses 
entitats financeres que són 
propietàries d’habitatges que 
es troben buits, en situació 
irregular i anòmala.  
Aquests expedients s’han 
iniciat amb tota la legitimitat 
que els dóna  la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge, la qual disposa 
que l’Administració, quan té 
constància que un habitatge, 
un immoble o un edifici 
d’habitatges s’utilitza de 
manera anòmala, ha de fer les 
comprovacions que pertoquen 
i ha d’obrir l’expedient que 
correspongui. 
És per aquest motiu que 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, després de l’acord 
del Ple del mes de gener, va 
endegar, per mitjà de l’Oficina 
Municipal d’Habitatge, l’Estudi 
d’Habitatges Buits. Amb 
aquest estudi  ha identificat 

els habitatges que estan 
desocupats de manera 
permanent i injustificada més 
de dos anys,  i ha iniciat les 
gestions per tal de destinar-los 
al lloguer i, en particular, a un 
lloguer amb renda assequible.
Amb tots aquests fonaments 
legals degudament 
documentats, l’Ajuntament ha 
resolt requerir cautelarment les 
entitats financeres propietàries 
d’aquests tretze habitatges 
perquè procedeixin a ocupar-
los alhora que els ha ofert 
l’alternativa de cedir els 
habitatges buits, a favor de 
l’Administració perquè els pugui 
gestionar en règim de lloguer 
mitjançant la Borsa d’habitatges 
de lloguer de l’Oficina Municipal 
d’Habitatge de Barberà.

Des de l’Ajuntament de la 
ciutat es continuarà treballant 
en la identificació de tots els 
habitatges del nostre municipi 
que són propietat d’entitats 
financeres i que estan buits i en 
situació anòmala per donar una 
resposta conjunta, contundent i 
clara a aquesta situació irregular 
i col·laborar amb les entitats,  els 
organismes supramunicipals i 
els departaments transversals 
municipals amb l’objectiu de 
cobrir les necessitats que té la 
nostra ciutat de lloguer a preu 
just.

Oficina Municipal d’Habitatge 
C/ Verge de Montserrat, 60 baixos
08210 Barberà del Vallès
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Dimecres: de 9 a 14h  i de 16 a 18 h 

Habitatge

EL SERVEI DE MEDIACIÓ 
EN HABITATGE DE 
L’OMH REALITZA 
ACOMPANYAMENTS A 
ENTITATS DE CRÈDIT PER 
MILLORAR LES CONDICIONS 
HIPOTECÀRIES

El Punt d’Informació del Servei 
de Mediació en Habitatge de 
l’Oficina Municipal d’Habitatge 
de Barberà del Vallès ha 
gestionat un total de 181 
expedients des de la seva 
posada en marxa a finals de 
l’any 2012. Els expedients 
amb problemes per fer front 
al pagament de la hipoteca 
representen el 80% del total i els 
de lloguer representen un 20%. 
Dels 181 expedients, 110 ja s’han 
pogut tancar. Un 66% s’han 
resolt amb l’assessorament 
del personal de l’OMH que, 
en alguns casos, també ha 
acompanyat la família afectada 
a l’entitat de crèdit. El 33% 
d’expedients restant s’ha 
derivat a Càritas Diocesana 
mitjançant un conveni signat 
amb l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès i gràcies al qual 
es disposa d’una persona 
voluntària que gestiona aquests 
casos personalment a l’OMH 
setmanalment.
El Servei de Mediació va 
dirigit a famílies que tenen 
dificultats per fer front al 
pagament del lloguer o de la 
hipoteca. S’estudia cada cas 
particularment i es proposen els 
passos a seguir, amb l’objectiu 
que les persones afectades 
aconsegueixin unes millors 
condicions per al seu préstec 
hipotecari o una rebaixa en el 
preu del lloguer i no perdin 
l’habitatge.

L’Ajuntament de Barberà del 
Vallès va aprovar per unanimitat 
al Ple municipal del  25 de 
novembre del 2015, iniciar les 
accions legals que estiguessin 
al seu abast per recuperar la 
gestió de l’edifici d’habitatges 
destinats a lloguer situats a 
Ronda Santa Maria 213. Edifici 
actualment en titularitat 
de la SAREB (Sociedad de 
Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, 
SA). El decret “Actuacions per 
a la regularització jurídica i de 
desocupació parcial d’edifici 
d’habitatges destinats a lloguer”, 
iniciativa política de l’actual equip 
de govern, va rebre el suport de 
tots els grups de l’oposició.
Per part de l’Ajuntament, s’ha 
intentat establir en nombroses 
ocasions una comunicació 
fluïda i necessària per a la gestió 
i coordinació  adequada de 
l’edifici, peticions que sempre 
han estat desateses per part de 
la SAREB.
La reversió de la situació actual 
d’aquest edifici és una de les 
prioritats de l’actual equip de 
govern, davant la manca de 
comunicació i la desatenció 
reiterada de la SAREB davant les 
necessitats dels actuals llogaters 
i llogateres i els requeriments 
de l’Ajuntament, a més de ser la 
responsable de la desocupació 
estructural d’habitatges en 
el mateix edifici, una situació 
incomprensible quan parlem 
d’un edifici que ha de ser destinat 
a lloguer social. Aquesta situació 
és la que ha portat a l’actual 
equip de govern a prendre 
accions polítiques actives en 
favor de les necessitats de la 
ciutat i contra la SAREB.

Les diferents accions polítiques 
s’estan treballant en el seu 
impuls des de la comissió de 
treball transversal polític-tècnica 
de les regidories de Serveis 
Socials Municipals i Emergència 
Social, Territori i Medi Ambient 
i Parc Municipal d’Habitatge.  
Des de l’inici del mandat, 
aquesta comissió ha estat 
treballant per donar resposta de 
forma efectiva a l’emergència 
habitacional i, en el cas que ens 
ocupa, per  trobar i concretar 
les vies polítiques i jurídiques 
per tal de revertir la situació 
actual de l’edifici de Ronda 
Santa Maria 213 en benefici de la 
ciutat, plantejant també la gestió 
directa municipal de l’edifici. 
Aquestes mesures formaran part 
d’un projecte global que pretén 
donar respostes estructurals 

Notícies

a les situacions d’exclusió  
residencial.
La comissió polític-tècnica 
també s’ha reunit amb els i 
les responsables de l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya, Carles 
Sala (director de l’AHC), Albert 
Toledo (director de Promoció de 
l’Habitatge) i Joan Batlle (director 
de Programes Socials) i de la 
Diputació de Barcelona, Roser 
Plandiura (Cap de la Secció 
d’Habitatge del Servei de Gestió 
i Habitatge de la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme 
i Activitats de la Diputació de 
Barcelona), per tal de coordinar 
les accions a emprendre en 
relació a l’edifici de Ronda 
Santa Maria 213 i rebre suport 
institucional i jurídic davant 
les iniciatives que es volen 
emprendre des de l’Ajuntament 
en matèria d’exclusió residencial 
i necessitats d’habitatge públic i 
municipal.
 
Amb totes aquestes accions, 
l’actual equip de govern  
pretén donar cobertura 
des de l’Ajuntament a la 
necessitat actual d’emergència 
habitacional i habitatge públic i 
municipal de gestió directa.

El ple municipal acorda iniciar accions
legals contra la Sareb
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AFFECTUM

Comerç

Davinitats guanya el 
concurs de l’Aparador 
de Nadal 2015 a 
Barberà del Vallès

La Cambra de Comerç de 
Sabadell, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès i diferents ajuntaments 
més de la demarcació, han 
organitzat la 46è edició. 
Aquests són els millors 
aparadors nadalencs al 
nostre municipi:

1r premi - Davinitats
(carrer Verge de l’Assumpció, 9)

2n premi - El Rincón de Chiki 
(passeig Doctor Moragas, 181)

3r premi - Alfonso Ortega 
(avinguda Generalitat, 53)

4r premi - Flors Ara
(avinguda Generalitat, 56)

5è premi - SG Impresión Digital 
(carretera Barcelona, 168)

6è premi - Dermoestètica 
Affectum
(passeig Doctor Moragas, 258)

Les fotografies del Calendari 
digital 2016 han estat 
seleccionades de les enviades 
per la ciutadania de Barberà 
del Vallès que ha participat al 
concurs fotogràfic destinat per 
aquest fi.
El Jurat ha escollit un total 
de 14 imatges. Les persones 
premiades han guanyat un 
abonament per a 5 espectacles 
per a la temporada del TMC.

Fotografies guanyadores del 
concurs del Calendari Digital

Aquestes són les persones 
guanyadores.

Jordi Romero Montoro

Javier Alcàzar Grain 

Juan José Carmona Carrillo

Konrad Muñoz Jimeno

Joan Gil i Cidoncha

Ángela Bueno García

Bea Naveros Fretes

Gorka Plans Muñoz

Maria Rosa Sarrió Arnandis

Yolanda Puga Muñoz

Durant l’any 2015, un total de 
375 persones van ser usuàries 
o beneficiàries del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) 
que ofereix l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès i que 
busca millorar la qualitat de 
vida de les persones amb 
dificultats per desenvolupar 
les activitats de la vida diària, 
d’integració social o amb manca 
d’autonomia, i els facilita la 
possibilitat de seguir vivint al seu 
domicili.

Més nombre d’usuàries
El Servei d’Atenció Domiciliària al 
nostre municipi ha experimentat 
un creixement de persones 
usuàries respecte anys anteriors. 
Durant aquest any 2015, han 
rebut atenció domiciliària un 
total de 375 persones de les 
quals 292 han estat dones i 83 
homes. Respecte a l’any 2014 
han augmentat un total de 40 
persones (335) i respecte al 2013, 
han estat un total de 75 noves 
usuàries (300). 

De cara aquest any 2016, el 
compromís de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès és continuar 
treballant per augmentar el 
nombre de persones usuàries 
així com el  pressupost.

L’objectiu del consistori és 
continuar enfortint aquest 
servei social i proporcionar a 
les persones del municipi que 

requereixen atenció especial, 
una millora de la seva qualitat 
de vida i la seva autonomia. 
També és objectiu prioritari, 
destacar la necessitat de 
garantir els drets laborals 
de les professionals que fan 
possible aquest servei.

Els treballs que es 
desenvolupen són tasques de 
tipus assistencials, educatives 
i socialitzadores i preventives.  
El treball assistencial dóna 
suport a la higiene personal, les 
transferències dins de la llar, la 
cura i control de la medicació 
i de l’alimentació. Suport a 
les persones cuidadores 
i ajuda en les gestions, 
compres i administració de 
la llar. Igualment es realitzen 
acompanyaments als llocs 
freqüentats per les usuàries. Pel 
que fa a les tasques educatives 
i socialitzadores, aquestes es 
basen en recolzar i oferir eines 
a les persones beneficiàries 
per recuperar hàbits diaris i 
saludables. També ofereixen un 
assessorament personalitzat 
respecte a les ajudes tècniques 
o de mobilitat que hagin de 
realitzar. 

A la nostra ciutat, el SAD 
està adjudicat actualment a 
l’empresa Clece Serveis Socials. 
Anteriorment han prestat el 
servei empreses com Suara, 
BBS o Gerval. 

Serveis Socials

El Servei d’Atenció Domiciliària de Barberà 
atén a més de 350 persones

El SAD ajuda a 
persones amb 
autonomia limitada 
i/o en una situació 
de vulnerabilitat que 
necessiten suport en 
el seu domicili per a 
garantir-les una bona 
qualitat de vida. Els hi 
dóna suport personal 
i recolzament en la 
realització d’activitats 
quotidianes com la 
higiene i els ajuda 
a desenvolupar 
altres gestions, 
compres i tasques 
administratives

El SAD, servei municipal ofert 
per l’Ajuntament de Barberà, 
també dedica tot un seguit de 
tasques preventives amb les 
quals el personal professional 
que atén a l’usuariat pot tenir 
una  observació diària amb la 
finalitat de detectar situacions 
de risc que es puguin patir. 

Usuària:
Concepción Ballesta Torres
Edat: 53 anys
Viu a Barberà des de ben petita
  
Cuidadora: 
Mª José Donay Ortigosa
 

Des de quan és usuària del 
Servei d’Atenció Domiciliaria? 
Des de fa uns 7 anys 
aproximadament. 

Quin aspecte valora més 
positivament del SAD?
L’atenció per la persona és molt 
acurada, m’ajuden molt, i sense 
les treballadores no hem podria 
aixecar del llit.

Creu que és un servei necessari 
per a la ciutadania? 
Sí, molt. 

Ha millorat la seva vida des 
que és usuària del servei? 
Sí.

ENTREVISTA USUÀRIA DEL SAD
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El Nadal a Barberà

La ciutadania de Barberà del Vallès ha gaudit d’un munt d’activitats durant les festes de Nadal. Això ha 
estat possible gràcies a la implicació de les entitats barberenques, que han organitzat i col·laborat en 
activitats molt diverses, passant pel teatre, el cant coral i les festes tradicionals, entre d’altres. 
Des d’aquestes línies, l’equip de govern vol agrair la seva participació al Cicle de Nadal d’enguany. 
Gràcies a totes elles, Barberà del Vallès ha gaudit d’un Nadal ple d’activitats on tota la ciutadania ha 
pogut participar. 
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Durant els mesos de novembre 
i desembre de 2015 s’ha iniciat 
la contractació de 17 persones 
dins de dos projectes de 
Plans d’Ocupació atorgats 
pel Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 

Al novembre es va iniciar 
el Projecte: Conservació i 
Manteniment d’espais públics, 
amb la contractació de 10 
peons. Aquesta convocatòria ha 
estat adreçada prioritàriament 
a persones majors de 45 anys 
o més i inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a 
demandants no ocupats. 
El personal contractat 
realitzarà diferents tasques que 
s’agruparan en tres grans blocs:

- Conservació de l’entorn del  
   Riu Ripoll
- Manteniment de parcs i          
   places
- Adequació de voreres

La formació professionalitzadora 
que rebran serà de 90 hores 
amb continguts del mòdul 
d’ “Operacions bàsiques per 
a la instal·lació de jardins, 
parcs i zones verdes”. Aquesta 
formació és de Certificat de 
Professionalitat, per tant, les 
persones rebran acreditació 
oficial de la formació rebuda. 
També els hi dóna la possibilitat 
de poder continuar l’itinerari 
formatiu per tal d’assolir el 

total de la resta de mòduls i 
aconseguir el certificat complet 
d’Instal·lació i manteniment de 
jardins i zones verdes de 470 
hores.

Al desembre s’inicià el Projecte: 
Emergència Social amb la 
contractació de 7 peons. 
En aquest projecte de Pla 
d’Ocupació, es va contemplar 
que les persones a contractar 
haguessin  participat en el 
Programa MARMI (Mesures 
Actives Renda Mínima 
d’Inserció), que es porta a terme 
a la Fundació Barberà Promoció.

El personal a ocupar està previst 
que realitzi diferents tasques 
que es poden agrupar en tres 
grans blocs:

- Adequació de voreres
- Treballs de jardineria  
- Servei de neteja      
  d’equipaments municipals

Ambdós projectes tenen una 
durada de 6 mesos amb data 
d’inici el 16/11/15 i 30/12/15 i 
finalització 15/05/16 i 29/06/16 
respectivament, a més aquests 
contemplen actuacions de 
treball i formació. Les persones 
que han accedit a aquests 
Plans d’Ocupació han estat 
contractades a través de la 
Fundació Barberà Promoció, que 
és qui gestiona les accions a dur 
a terme dins del marc d’aquests 
programes ocupacionals. 

Les persones treballadores 
que hagin completat el procés 
de formació i treball rebran 
acreditacions a lliurar en 
finalitzar el Pla d’Ocupació:

- Certificat assistència a la 
formació en prevenció de riscos. 
- Certificat assistència a la 
formació en prevenció de riscos 
específics del lloc de treball, si 
s’escau.
- Certificat de la formació 
professionalitzadora impartida 
en el marc del projecte.
- Certificat d’empresa de les 
tasques desenvolupades en el 
lloc de treball.

Notícies

INICI PLANS OCUPACIÓ NOVEMBRE - DESEMBRE 2015

Fruit de diverses 
reunions entre les àrees 
de Benestar Social i 
Ocupació, s’ha creat la 
comissió sòcio-laboral 
i que està treballant en 
la creació de la “mesa 
de contractació”. Es 
tracta d’un projecte amb 
el qual es vol implicar 
a totes les àrees de 
l’Ajuntament dins del 
procés de contractació 
de les persones que 
hi treballaran als plans 
d’ocupació. En l’actualitat, 
s’està confeccionant un 
reglament per tal de dur a 
terme procés de selecció 
objectiu, sigui quin sigui 
el projecte per als plans 
d’ocupació i el perfil de 
les persones a contractar. 
Es pretén mantenir la 
rotació en la contractació, 
l’objectivitat en la selecció 
i ajustar-se a la demanda 
d’ocupació segons 
estudis realitzats des de 
l’observatori municipal 

      Barberà

L’alumnat del PFI 
Auxiliar de vivers 
i jardins de la 
Fundació Barberà 
Promoció decora les 
balconades de la casa 
consistorial 
 
L’alumnat del Programa de 
Formació i Inserció – PFI Auxiliar 
de vivers i jardins que es 
realitza a la Fundació Barberà 
Promoció va fer la decoració de 
les balconades de l’Ajuntament 
amb motius nadalencs.
 
Un cop van finalitzar la 
decoració, l’Alcaldessa de 
Barberà del Vallès, Sílvia Fuster 
Alay, va estar parlant amb 
l’alumnat, destacant el valor 
de la seva formació, així com 
la importància que pel futur té 
es preparin i es formin en una 
ocupació.
 
La preparació, muntatge i 
col·locació de les garlandes 
s’ha dividit en tres fases: Una 1a 
fase que ha estat la presa de 
mesures dels balcons de la casa 
consistorial que va fer-se el 26 
de novembre.  
La 2a fase es va basar en 
la preparació dels motius 
nadalencs a les seves aules; i la 
3a en el muntatge i la col·locació 
al consistori.
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Regidores i Regidors de Barri

Barri La Romànica
Fabià Díaz Cortés
diazcf@bdv.cat

Barri Parc Central
David Clarà García
claragd@bdv.cat

Barri Parc Europa
Sandra Ramos Montesinos
ramosms@bdv.cat

Barri Eixample - Can Llobet
Manel Ferreté Ferrer
ferretefm@bdv.cat

Barri Estació - Ca n’Esteper
Juan Antonio Grimaldo Dueñas
grimaldodja@bdv.cat

Barri Can Gorgs
Ramos Cos i Orobitg
cosor@bdv.cat

Barri Can Gorgs II
Pere Pubill i Linares
pubilllp@bdv.cat

Barri Can Serra
Carmina Pérez Barroso
perezbc@bdv.cat

Barri Casc Antic
Mireia Sánchez Pi
sanchezpm@bdv.cat

Barri Casc Antic - Pça. Unitat
Francisco Blanco Romero
blancorf@bdv.cat

Per contactar amb el regidor o regidora del seu barri ho pot fer mitjançant correu electrònic,
 trucant al telèfon 93 729 71 71 o demanant entrevista mitjançant instància lliurada

 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Diumenge,
31 de gener 

Marc Díaz (Orgue) 
Sergi Marquillas 
(Trompeta) 
Quartet vocal 

Diumenge, 
17 d’abril 

Concert de 
Pasqua 
Alexandrina Polo 
(Soprano - 
Barcelona) 
Matteo Imbruno 
(Orgue - 
Amsterdam) 

Diumenge, 
29 de maig 

Festa d’Aniversari 
de l’Orgue 
Henk Verhoef 
(Orgue - 
Amsterdam 
Holanda) 

Diumenge,
16 d’octubre

Concert i 
Masterclass 
Enrico Viccardi 
(Orgue - Como, 
Italia) 

Diumenge,
27 de novembre

Concert primer 
diumenge 
’Advent 
Santi Molas 
(Percussió)
Maria Nacy 
(Orgue  
Barcelona) 

Diumenge, 18 
de desembre

Cantada Popular 
de Nadales 
Organistes propis 
i poble

CONCERTS DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ORGUE
 DE BARBERÀ DEL VALLÈS     Parròquia Santa Maria 

Tots els concerts se celebraran a les 18h

Drets de la Ciutadania, Convivència i Civisme

Dia del Voluntariat 
El passat 3 de desembre es 
van desenvolupar tot un seguit 
d’actes destinats, principalment, 
a reconèixer a les persones 
voluntàries i entitats de la ciutat.
La benvinguda de l’acte va 
anar a càrrec de l’Alcaldessa 
de Barberà del Vallès, Sílvia 
Fuster Alay, que va destacar la 
importància d’aquelles persones 
que dediquen el seu temps a la 
resta. “L’essència del voluntariat 
és pensar i actuar en els altres”. 
El regidor de Cultura, Entitats i 

Ciutadania, Ramon Cos i Orobitg, 
va agrair i ressaltar la solidaritat 
de les persones voluntàries 
que desenvolupen els seus 
projectes a la ciutat. 
Seguidament es va donar pas 
a la xerrada “El voluntariat, 
una oportunitat” a càrrec de la 
presidenta de BCN Actua, Laia 
Serrano Biosca i es va realitzar 
una taula rodona per conèixer 
les bones pràctiques solidàries 
que es desenvolupen a Barberà, 
alguns dels projectes en els 
quals treballen veïns i veïnes. 
A continuació es va passar a la 
projecció d’un vídeo homenatge 

MERCAT

‘Solidaris’, enregistrat al Mercat 
Municipal Onze de Setembre, es 
va iniciar amb la intervenció de 
Javier Wilhelm, coordinador del 
Servei Municipal de Mediació 
i Convivència Ciutadana de 
Barberà del Vallès. 
Al llarg del programa es van 
exposar diferents experiències 
en mediació viscuda a la 
nostra ciutat.
El regidor de Cultura, Entitats 
i Ciutadania, Ramon Cos, va 
explicar que respecte a la 
mediació, “des de l’inici de la 
nova legislatura s’estan realitzant 

al voluntariat barberenc en el 
qual es mostra el gran treball 
que es desenvolupa a la ciutat 
així com demanar a la població 
que col·labori i s’impliqui en 
un projecte solidari, ja que són 
un actiu clau per assegurar 
la convivència, la inclusió i la 
justícia social en la nostra ciutat.

jornades de sensibilització, tant 
als treballadors com als caps 
d’àrea per sensibilitzar i intentar 
aplicar prèviament la mediació, 
abans que la sanció, entre el 
nostre veïnat”. 
 
Aproximadament, a Barberà, 
s’han atès 400 casos des que es 
va posar en marxa  el servei a 
l’any 2009. La gran majoria són 
mediacions en l’àmbit veïnal i 
familiar i gairebé la meitat es 
tanquen amb un acord favorable 
entre les parts. 

Barberà del Vallès és 
una de les 37 ciutats de 
Catalunya que aposten 
per tenir un Servei 
Municipal de Mediació. 
Es va endegar l’any 
2009 amb l’objectiu 
d’ajudar, prevenir, 
gestionar i resoldre 
aquells conflictes 
de convivència que 
sorgeixen en el nostre 
municipi

‘Solidaris’ de Catalunya Ràdio visita 
Barberà per commemorar el Dia 
Europeu de la Mediació

El programà es pot escoltar a 
través de la web de Catalunya 
Ràdio. 
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Els treballs, que es van iniciar 
el passat 4 de gener, han tingut 
per objectiu reestructurar el 
mobiliari de la  zona de premsa 
i música per tal de guanyar 
espai d’estudi necessari per a 
totes aquelles persones que 
han de preparar exàmens durant 
aquesta època de l’any. 
Amb aquesta reestructuració 

Notícies
La Biblioteca Esteve Paluzie reestructura 
l’espai d’estudi 

s’han guanyat un total de 32 
nous punts d’estudi en aquesta 
zona, i 18 més en la zona del pis 
inferior. 
Amb aquesta ampliació s’ha 
pogut reubicar l’Aula d’Estudi 
Nocturn de la planta inferior 
a la planta d’accés, el que ha 
permès ampliar el calendari 
d’obertura.

Els Biblioartistes: l’art de llegir imatges,
el nou Club de Lectura Infantil de la Biblioteca 

La Biblioteca Esteve Paluzie 
a través del Club de Lectura 
Infantil, proposa aquesta 
iniciativa d’animació i foment 
de la lectura, que comença 
ara al mes de gener, i que 
convida als infants principalment 
però també a les famílies a 
conèixer conjuntament que la 
il·lustració -com el text- és un 
llenguatge que s’ha d’aprendre a 
descodificar i que ens narra una 
història.
Si teniu 7 o més anys, us agrada 

Cal recordar que l’horari 
d’obertura de l’Aula d’Estudi 
Nocturn a la Biblioteca Esteve 
Paluzie són de dilluns a 
divendres de 20.30 a 00h, fins 
el dia 4 de febrer. 
L’Ajuntament també ofereix 
un altre espai d’estudi fora de 
la Biblioteca, les aules de la 
Torre d ‘en Gorgs, que obren 
dissabtes i diumenges de 10 a 
14h i de 17 a 22h. 

llegir, sou uns artistes del llapis 
i el pinzell, i voleu convertir-vos 
en els millors Biblioartistes, heu 
de venir al nou Club de Lectura 

Infantil. Si voleu participar, 
només heu d’omplir la butlleta 
d’inscripció conjuntament 
amb una fotografia tipus DNI, 
demaneu el carnet de participant 
si no el teniu encara, i comenceu 
a experimentar a través dels 
àlbums il·lustrats!
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Conèixer el cicle integral de 
l’aigua des que és captada, 
fins que arriba a les aixetes de 
casa, ha estat un dels aspectes 
que han treballat més de 
300 noies i nois dels instituts 
de Barberà del Vallès que 
estudien Educació Secundària 
Obligatòria i que han visitat 
durant l’any 2015 l’Estació de 
Captació d’Aigües del municipi.  

Les visites tenen per objectiu 
aprendre d’on prové l’aigua, 

Notícies

Més de 300 noies i nois d’Educació Secundària visiten 
l’Estació de Captació d’Aigües de Barberà

A les visites, 
organitzades 
per l’Empresa 
Municipal de 
Serveis i Aigües 
de Barberà, 
SABEMSA, 
l’alumnat aprèn 
com funciona el 
cicle de l’aigua al 
nostre municipi.

com es capta, i quin tractament 
es realitza per fer-la apta per al 
consum humà. 

Amb aquestes visites es vol 
que els més joves de Barberà 
puguin conèixer d’una forma 
vivencial la importància de 
l’aigua per als éssers vius, la 
necessitat de ser respectuosos 
amb el seu ús i els costos que 
genera el seu consum així com 
el seu retorn al medi natural. 

Educació
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Entitats de la ciutat i el consistori 
barberenc organitzen diverses 
activitats per col·laborar amb la 
Marató de TV3

Barberà en un minut 

L’equip femení de Barberà Rookies guanya
 la Copa d’Espanya Femenina de futbol americà

L’Alcaldessa de Barberà, Sílvia Fuster 
Alay i la regidora del consistori, 
Mireia Sánchez Pi reben al president 
del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, Ignasi Giménez Renom

Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del 
Vallès s’alien per lluitar contra l’atur i millorar la 
competitivitat de la indústria metal·lúrgica

Lliurament de premis del Sorteig de 
Nadal de Barberà Comerç Urbà

Set dies d’activitats adreçades a tota la ciutadania 
a la Setmana del Comerç de Barberà

La Biblioteca Esteve Paluzie acull 
la presentació de la revista cultural 
Quimera

Presentació de l’obra ‘Maria Rosa’, que es podrà 
veure al març al TMC a través de ‘Teatres en Xarxa’

AVV LA ROMÀNICA 

ANY DE CONSTITUCIÓ
1977 

MEMBRES 
520 SOCIS (520 famílies) 

OBJECTIUS 
Aconseguir un barri 
cohesionat, un barri 
sense barreres ni físiques 
ni socials. La nostra 
entitat porta llargs anys 
treballant en aquest 
sentit, i creiem que 
malgrat els moments 
de crisi, s’estan recollint 
fructífers resultats en 
tots els àmbits, per això 
no baixem ni baixarem la 
guàrdia.

LES SEVES ACTIVITATS 
SÓN TANCADES 
PELS SOCIS I SÒCIES 
O OBERTES A LA 
CIUTADANIA? 
Obert a tothom, un dels 
objectius de la nostra 
entitat és estar oberta 
tant als veïns del barri 
com a la resta de la 
ciutat 

QUINA ACTIVITAT  
D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA 
REALITZA LA SEVA 
ENTITAT ? 
Per a nosaltres totes les 
activitats que duem a 
terme són importants, 

perquè les unes no 
tenen sentit sense les 
altres.
Sempre posem de 
relleu que les activitats 
socioculturals van de la 
mà de les reivindicatives 
perquè sense un 
gran aparador no 
s’aconsegueix un gran 
magatzem i viceversa; 
per això treballem 
constantment en tots els 
àmbits.

LA SEVA ENTITAT 
COL·LABORA O 
REALITZA ACTIVITATS 
CONJUNTES 
AMB ALTRES 
ASSOCIACIONS? 
Formar part d’un òrgan 
superior, la Federació 
d’Associació de Veïns 
de Barberà, en moltes 
ocasions participem i ens 
ajudem entre entitats 
veïnals, això enforteix la 
nostra unió com a ciutat. 

QUÈ DESTACARIEN I 
COMPARTIRIEN AMB 
LA CIUTADANIA? 
Tal vegada, un lema: 
RESPECTA TOTS EL 
BARRIS... ESTIMA EL 
TEU... ESTIMA LA TEVA 
CIUTAT... TREBALLA 
PER ELLA... “SEMPRE 
SORTIRÀS GUANYANT”. 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

ANY DE CONSTITUCIÓ
2012

OBJECTIUS
mpulsar la formació 
cultural de nivell 
universitari a Barberà 
del Vallès, mitjançant 
l’organització de 
conferències, cursos, 
viatges i visites culturals 
guiades. 
Per aconseguir aquestes 
finalitats, l’associació 
realitza les activitats 
següents: 
1er.- Difondre la cultura a 
nivell universitari entre la 
població de Barberà del 
Vallès majors de 50 anys. 
2n.- Fer partícips als 
professors i investigadors 
universitaris de les 
inquietuds culturals dels 
ciutadans mitjançant 
taules rodones i 
trobades. 
3er.- Difondre entre la 
població de Barberà 
del Vallès les activitats 
culturals programades i 
especialment de la UAB, 
que estiguin obertes als 
no universitaris. 
4rt.- Ampliar la difusió 
de les activitats de l’aula 
d’extensió universitària 
a socis/es d’altres 
poblacions limítrofes 
dins de l’àrea del Vallès 
Occidental. 

LES SEVES ACTIVITATS 
ESTAN DIRIGIDES 
ALS SOCIS I SÒCIES, 
A LA CIUTADANIA O 
AMBDUES?
Està dirigit a tota la 
ciutadania i als socis/es. 

QUINA ACTIVITAT  
D’ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA 
REALITZA LA SEVA 
ENTITAT ? 
A més de les 
conferències, també fem 
sortides culturals amb 
guia i en l’àmbit de la 
conferència programada. 

LA SEVA ENTITAT 
COL·LABORA O 
REALITZA ACTIVITATS 
CONJUNTES 
AMB ALTRES 
ASSOCIACIONS?
No 

QUÈ DESTACARIEN I 
COMPARTIRIEN AMB 
LA CIUTADANIA? 
Que l’activitat cultural 
que realitzem pugui 
arribar a tota la població 
ja que amb un cens de 
més de 32.000 persones 
hauria d’arribar a més 
gent de l’àmbit de 50 
anys en endavant i per 
tant demanem més 
difusió de les nostres 
activitats. 

Entitats




