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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 13 REALITZADA PER PLE EL DIA 19 DE DESEMBRE 

DE 2018  
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:05 hores del dia 19 de desembre de 
2018, per tal de realitzar Ple, es reuneixen en primera convocatòria: 
 
PERSONES ASSISTENTS A LA SESSIÓ: 
 
SILVIA FUSTER ALAY ; ALCALDESSA 

JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; 3R TINENT D'ALCALDIA 

FRANCISCO BLANCO ROMERO ; 5È TINENT D'ALCALDIA 

MANEL FERRETE FERRER ; 2N TINENT D'ALCALDIA 

YOLANDA MOLINERO CAMPILLO ; REGIDORA 

FABIA DIAZ CORTES ; REGIDOR 

DAVID CLARA GARCIA ; 4T TINENT D'ALCALDIA 

SANDRA RAMOS MONTESINOS ; REGIDORA 

MIREIA SANCHEZ PI ; 1A TINENTA D'ALCALDIA 

ANA MARIA DEL PUY DEL FRAGO BARES ; REGIDORA 

ANTONIO BAEZ BALBUENA ; REGIDOR 

FRANCISCO JAVIER GARCES TRILLO ; REGIDOR 

MONICA SEMPERE CREUS ; REGIDORA 

IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR 

MONICA MAYA GONZALEZ ; REGIDORA 

PERE PUBILL LINARES ; REGIDOR 

ROGER PEREZ ALVAREZ ; REGIDOR 

JAIME JOSE FERNANDEZ PEREZ ; REGIDOR 

ALEJANDRO DOMENECH MARTIN ; REGIDOR 

JOSE LUIS RIVERA ARIAS ; REGIDOR 

YOLANDA GONZALEZ DELGADO ; REGIDORA 

JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ ; SECRETARI 

NURIA CASTELLA POUGET ; INTERVENTORA 

 

PERSONES ABSENTS: 
 
Cap 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. SERVEIS GENERALS 

 
1.1. NÒMINA 
1.1.1. RHCT18012            

(2018GACO003352) 
APROVACIÓ INCREMENT SALARIAL I MODIFICACIÓ 
ACORD REGULADOR CONDICIONS DE TREBALL 

 
1.2. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
1.2.1. RHCT18013            

(2018GACO003360) 

 

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

2. SERVEIS ECONÒMICS 

 
2.1. ELABORACIÓ, APROVACIÓ I PRÒRROGA DEL PRESSUPOST 
2.1.1. IAPG2018/02          

(2018GACO003372) 
APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL, 
BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
EXERCICI 2019 

 
3. DRETS CIVILS I CIUTADANIA 

 
3.1. CONVENIS, SUBVENCIONS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS / CIUTADANS 
3.1.1. ADCC-U130-N524180027 

(2018GACO003369) 
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES 
ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER LA PROMOCIÓ DE PROGRAMES 
D'ACTIVITATS EN EL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS REALITZATS PER ENTITATS SENSE FINALITAT 
DE LUCRE 

 
3.2. CONVENIS, SUBVENCIONS DE COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA 
3.2.1. ADCC-U041-N523180019 

(2018GACO003286) 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
003421, DE DATA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018, SOBRE 
L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
4. SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ 

 
4.1. EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA D'ANIMALS DOMÈSTICS I COMPANYIA 
4.1.1. 2018X2850022         

(2018GACO003387) 
IMPOSICIÓ SANCIÓ PER INFRACCIÓ A L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS 

 
4.1.2. 2018X2850023         

(2018GACO003396) 
IMPOSICIÓ SANCIO PER INFRACCIÓ A L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS 
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4.2. MOCIONS 
4.2.1. 2018N060U0240041     

(2018GACO003376) 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL DE RECUPEREM PER A LA IMPLANTACIÓ 
DE LA T-MOBILITAT 

 
4.2.2. 2018N060U0240042     

(2018GACO003377) 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL DE RECUPEREM PERQUÈ ES DEROGUI EL 
DELICTE  D'INJÚRIES A LA CORONA I PER REFERMAR 
EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA 
DEMOCRÀCIA 

 
4.2.3. 2018N060U0240043     

(2018GACO003379) 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL DE RECUPEREM PER DOTAR LA CIUTAT 
D'UN NOU EQUIPAMENT EDUCATIU 

 
4.3. DECRETS 
4.3.1. 2018N0170012         

(2018GACO003389) 
DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS 
D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA 

 
5.  PROPOSTES D'ACORD I MOCIONS D'URGÈNCIA 

 
6.  PRECS I PREGUNTES 
 
 
Com a qüestió prèvia a l'inici de la sessió, la sra. Fuster proposa a les persones membres del 
Ple Municipal guardar un minut de silenci en memòria de la sra. Laura Luengo, la docent 
assassinada al Campillo (Huelva), víctima de la violència masclista. 
 
Tot seguit, la totalitat de les persones existents a la sala de sessions s'incorpora, guardant tots, 
un minut de silenci. 
 
.____________. 
 

DICTÀMENS 
 
 
1.1. - NÒMINA 
 
1.1.1. - RHCT18012            (2018GACO003352). APROVACIÓ INCREMENT SALARIAL I 
MODIFICACIÓ ACORD REGULADOR CONDICIONS DE TREBALL 
 
L'entrada en vigor de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2018, ha permès, en base a les previsions legals contingudes a la citada Llei, l'obertura a 
la negociació col·lectiva en l'àmbit propi de cada administració pública, de determinades 
matèries com ara l'increment salarial, els permisos de conciliació familiar recuperable i la 
complementació econòmica en situació d'incapacitat temporal. 



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
  
 
 

 
Expedient : 2018N018000013  

Ref.: X2018014302  

 

pàg. 4 de 66 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 08fcadc9-762b-4091-ab68-70d363e50855 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

En el marc de la possibilitat de negociació col·lectiva obert per la normativa pressupostària 
esmentada i l'article 37.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes d'aquest Ajuntament, integrada per la representació de l'Ajuntament i per la 
representació de les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CCOO), Confederació 
General del Treball (CGT), Sindicat de Policies Locals - Cos de Mossos d'Esquadra (SPL-CME) 
i Unió General de Treballadors (UGT), va iniciar unes negociacions que es van portar a terme 
durant les sessions mantingudes els dies 6 de setembre, 27 de setembre, 26 d'octubre, 16 de 
novembre i 20 de novembre de 2018, que han finalitzat amb els acords recollits a l'acta 
subscrita per ambdues parts en data 20 de novembre de 2018. 
 
En matèria retributiva, la Mesa General de Negociació de matèries comunes, atenent a la 
normativa vigent en matèria pressupostària per a l'exercici 2018 i els límits establerts per la 
mateixa en el seu article 18.Dos, ha acordat que l’import del complement específic dels llocs de 
treball recollits a la Relació dels llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
s’incrementi, prèvia aprovació plenària, en un percentatge de l’1,75% respecte als imports 
actualment vigents, amb efectes de data 1 de novembre de 2018. 
 
També en matèria retributiva, fruit de la negociació efectuada, l’Ajuntament es compromet a 
confeccionar l’instrument legalment pertinent per sotmetre´l a l’aprovació del Ple municipal, amb 
l'objectiu d'incorporar al complement específic dels llocs de treball que corresponguin recollits a 
la Relació de llocs de treball vigent, el subfactor de meritació variable del complement específic 
denominat Localització i disponibilitat contemplat a l'Annex II del vigent Acord regulador de 
condicions de treball dels empleats i empleades públiques d’aquest Ajuntament, sense que 
aquesta mesura suposi cap increment de la despesa en matèria de personal. L'aprovació 
plenària i consegüent implementació de la incorporació del citat subfactor al complement 
específic de la Relació de llocs de treball comportarà la derogació del referit subfactor. 
 
En matèria de permisos de conciliació de la vida familiar i laboral, i en virtut del que estableix la 
Disposició addicional 144ª.5 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2018, ambdues parts acorden crear una borsa de 63 hores anuals amb 
caràcter recuperable, regulant-se el seu contingut en l'article 22.18 del vigent Acord regulador 
de condicions de treball amb les modificacions oportunes derivades de l'acord assolit. 
 
Per últim, fent ús de la possibilitat de la negociació col·lectiva per a la determinació de les 
retribucions a percebre pel personal al servei de cada Administració Pública en situació 
d'incapacitat temporal que estableix la Disposició addicional 54ª de la citada Llei 6/2018, 
ambdues parts acorden regular dita situació, amb efectes de data 1 de gener de 2019, en els 
termes recollits a l'article 35 de esmentat l’Acord regulador de condicions de treball, que 
modifica el seu redactat per adaptar-se a la voluntat de les parts. 
 
Atès que els acords expressats assolits en la negociació comporten la necessària modificació, 
en els aspectes negociats i acordats, del vigent Acord de condicions de treball dels empleats i 
empleades públiques de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, aprovat pel Ple municipal en data 
28 de juny de 2017, resulta imprescindible sotmetre aquests acords a la seva aprovació 
plenària. 
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Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les previsions del present 
acord. 
 
Atès que la negociació col·lectiva realitzada s'ha ajustat al que disposa el Capítol IV del Títol III 
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les atribucions 
atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de règim local i demés normativa concordant i d’aplicació. 
 
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- APROVAR, amb efectes de data 1 de novembre de 2018, l’increment del complement 
específic assignat a cada lloc de treball contemplat a la vigent Relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès en un percentatge de l’1,75% respecte als imports 
actualment vigents, de conformitat amb l'acord assolit en la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en data 20 de novembre de 2018, per 
la representació de l'Ajuntament i la representació de les seccions sindicals municipals de CGT, 
CCOO, UGT i SPL-CME.  
 
Segon.- MODIFICAR, amb efectes de data 1 de gener de 2019, el vigent Acord regulador de 
les condicions de treball dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès, aprovat en sessió plenària de data 28 de juny de 2017, en els termes acordats per la 
representació de l'Ajuntament i per la representació de les seccions sindicals municipals de 
CGT, CCOO, UGT i SPL-CME recollits a l'acta d'acord subscrita en data 20 de novembre de 
2018, com a conseqüència dels pactes assolits en la negociació col·lectiva portada a terme 
relativa a l’aplicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l'any 2018 i que es concreten en les següents modificacions:  
 
1a.- Es modifica l'article 22.18 que passa a tenir la següent redacció: 
 

"18. Permisos de conciliació familiar i flexibilitat horària recuperable. 
 
El personal municipal podrà gaudir d'una borsa anual de 63 hores de lliure disposició amb caràcter 
recuperable, dirigida de forma justificada a l'adopció de mesures de conciliació per a la cura i atenció de 
persones majors, persones discapacitades o fills/es menors. El personal amb un període de prestació de 
serveis inferior a 1 any pot gaudir d’aquests permisos de forma proporcional. 
 
Es poden autoritzar permisos d'absència del lloc de treball d'un mínim d'1 hora i un màxim de 7 hores per 
a visites i proves mèdiques del o de la cònjuge, d'ascendents i descendents fins al 2n grau de parentiu i 
per a reunions de tutoria amb les persones docents responsables dels fills i filles. 

 
Els permisos d'absències del personal municipal previstos al present article hauran d'estar autoritzats per 
la persona responsable del servei, i la seva concessió es supeditarà a les necessitats del servei. 
 
La persona interessada haurà de justificar que el motiu de l'absència porta causa en les mesures de 
conciliació abans esmentades, restant obligada a efectuar els corresponents marcatges d'absència i 
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recuperació en el control horari de presència, així com, a la comunicació a la secció de RRHH, mitjançant 
la cumplimentació del full de dispensa, tant de la seva absència com de la seva recuperació, als efectes 
del seu seguiment i control. 
 
El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant el mateix trimestre en què gaudeix del 
permís, tenint presents les necessitats del servei. Si el gaudi s'ha produït durant l'últim trimestre de l'any, 
la recuperació pot efectuar-se fins el dia 15 de gener de l'any següent. La no recuperació del temps 
d'absència comportarà la pertinent deducció d'assumptes propis i/o havers econòmics. 
 
Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics." 

  
2a.- Es modifica l'article 35 que passa a tenir la següent redacció: 
 

“Art. 35. Incapacitat temporal. 
 
1. L’empleat o empleada que es trobi en situació d’incapacitat temporal té l’obligació de presentar en la 
secció de Recursos Humans de l’Ajuntament, dintre dels tres primers dies del període d’incapacitat 
temporal, el comunicat mèdic de baixa per incapacitat temporal expedit pels serveis mèdics que 
corresponguin, sense perjudici de la comunicació, amb caràcter immediat i en la forma que es consideri 
més adient (telèfon, correu electrònic, avís per familiar,...), sempre que aquesta sigui possible. 
 
2. El comunicat de confirmació de baixa es presentarà en la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament, 
en el termini de tres dies comptats a partir del mateix dia de la seva expedició. 
 
3. El comunicat d’alta mèdica s’haurà de presentar en la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament, 
com a màxim, en el primer dia laborable des de la data de la seva expedició. 

 

4. L’incompliment injustificat dels terminis indicats podrà comportar la pèrdua total o parcial del dret al 
complement retributiu en situació d’incapacitat temporal. 

5. Els retards injustificats en la presentació dels referits comunicats per part de la persona empleada que 
originin sancions, recàrrecs o altres despeses en la gestió del pagament de la baixa per a l’Ajuntament, 
comportaran la deducció directa de les despeses ocasionades de la nòmina de l’empleat o empleada 
causant de les mateixes. 

6. L’Ajuntament, conforme a la normativa vigent, podrà verificar l’estat de malaltia o accident al·legat per 
l’empleat o empleada per justificar la seva absència a la feina, mitjançant reconeixement a càrrec de 
personal mèdic, sempre garantint el respecte al dret a l'intimidat de la persona. La negativa de l’empleat o 
empleada a aquests reconeixements podrà comportar la suspensió dels drets econòmics que poguessin 
existir a càrrec de l’Ajuntament per a dites situacions. 

7. L’Ajuntament reconeixerà al personal municipal al seu servei mentre es trobi en situació d’incapacitat 
temporal, i durant 18 mesos com a màxim, un complement retributiu que, sumat a la percepció 
reconeguda per la Seguretat Social, permeti assolir el 100% de les seves retribucions íntegres, sense 
perjudici del que disposa l'article 30 per al complement de productivitat. 
  
Per retribucions íntegres cal entendre les retribucions bàsiques i complementàries de caràcter fix d’una 
mensualitat ordinària percebudes per la persona treballadora en el mes anterior al de la incapacitat 
temporal.  
 
8. L’absència al treball per causa de malaltia o accident que no doni lloc a una situació d’incapacitat 
temporal, comportarà una deducció del 50% de les retribucions íntegres. 

Aquest descompte no serà d’aplicació a 5 dies d’absència durant l’any natural, dels quals només tres 
podran tenir lloc en dies consecutius, sempre que estiguin motivats per malaltia o accident, i no donin lloc 
a incapacitat temporal. 
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Les absències poden ser totals, quan ho siguin per la totalitat de la jornada diària de treball, o parcials, 
quan siguin inferiors a dita jornada. Si l’absència parcial s’inicia no havent transcorregut un període mínim 
d’una  hora des de l’inici de la jornada laboral de l’empleat/da, aquesta absència es considerarà, a tots els 
efectes, com una absència total per a tota la jornada diària. 

Les absències de l’empleat/da de durada igual o superior a 1 dia per causa de malaltia o accident que no   
doni lloc a una situació d’incapacitat temporal hauran de justificar-se  mitjançant document mèdic que 
l’avali. Les absències que no siguin justificades documentalment o que es consideri que es justifiquen de 
forma insuficient o inadequada o que superin el límit establert de 5 dies, comportaran automàticament la 
deducció proporcional d’havers." 

 
3a.- Es modifica la remissió a l'article 35.9 que s'efectua a l'últim paràgraf de l'apartat 4 de 

l'article 30 per la remissió a l'article 35.8. 
 
4a.- Es deroga el subfactor de meritació variable del complement específic denominat 

Localització i disponibilitat recollit en els apartats 8 i 13.6 de l'article 2 de l'Annex II del 
vigent Acord regulador, amb efectes simultanis a la incorporació del citat subfactor 
variable al complement específic dels llocs de treball que correspongui, mitjançant la 
prèvia i pertinent aprovació plenària de la modificació de la Relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  

 
Tercer.- FACULTAR a la regidoria delegada de Recursos Humans per a l’adopció de les 
resolucions i la realització de les gestions i actuacions que siguin necessàries per a l’execució 
del present acord. 
 
Quart.- ORDENAR a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barberà del Vallès que 
implementi i/o executi totes aquelles actuacions o gestions que resultin necessàries per donar 
efectiu compliment a allò que s’estableix al present acord. 
 
Cinquè.- DONAR PUBLICITAT al present acord, en la forma legalment establerta, una vegada 
hagi estat aprovat pel Ple de la Corporació municipal. 
 
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord a les seccions de Recursos Humans, Tresoreria i 
Intervenció d’aquest Ajuntament als efectes del seu compliment, així com al Comitè Unitari de 
Personal. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
______________________ 

 
INTERVENCIONS: 
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es van 
produir les intervencions següents: 
 
Sr. Ferreté: Sí, molt bona tarda, la primera proposta d’acord fa referència a l’increment salarial 
i la modificació de les condicions laborals. I a la mesa vam arribar als següents acords, que ara 
us passaré a llegir: 
 
(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 1.1.1 de l’acta) 



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
  
 
 

 
Expedient : 2018N018000013  

Ref.: X2018014302  

 

pàg. 8 de 66 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 08fcadc9-762b-4091-ab68-70d363e50855 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

Sr. Pubill: Bona tarda, a nosaltres ens sembla positiu aquest acord i bàsicament també perquè 
és un acord entre la part social i l’ajuntament i en qualsevol cas per nosaltres, diguéssim, veiem 
interessant aquesta modificació dels articles 22.18 i el 35 en benefici dels propis treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament. 

______________________ 
 
1.2. - RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
1.2.1. - RHCT18013            (2018GACO003360). MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL 
 
En el marc de la negociació col·lectiva efectuada per la Mesa General de Negociació de 
matèries comuns d'aquest Ajuntament, integrada per la representació de l'Ajuntament i per la 
representació de les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CCOO), Confederació 
General del Treball (CGT), Sindicat de Policies Locals - Cos de Mossos d'Esquadra (SPL-CME) 
i Unió General de Treballadors (UGT), amb motiu de l'entrada en vigor i aplicació de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 'Estat per a l'any 2018, ambdues parts van 
iniciar un procés negociador que, després de diferents reunions de treball mantingudes durant 
els mesos de setembre, octubre i novembre del present any, va finalitzar amb els acords 
recollits a l'acta subscrita per ambdues parts en data 20 de novembre de 2018. 
 
Dintre dels acords esmentats assolits, fruit de la negociació referida, l’Ajuntament es va 
comprometre a confeccionar l’instrument legalment pertinent per sotmetre´l a l’aprovació del Ple 
municipal, amb l'objectiu d'incorporar al complement específic dels llocs de treball que 
corresponguin recollits a la vigent Relació de llocs de treball de l'Ajuntament, el subfactor de 
meritació variable del complement específic denominat Localització i disponibilitat contemplat a 
l'Annex II del vigent Acord regulador de condicions de treball dels empleats i empleades 
públiques d’aquest Ajuntament, aprovat en sessió plenària de data 28 de juny de 2018, sense 
que aquesta mesura suposi cap increment de la despesa en matèria de personal. L'aprovació 
plenària i consegüent implementació de la incorporació del citat subfactor al complement 
específic de la Relació de llocs de treball comportarà la derogació del referit subfactor. 
 
En el sentit expressat, resulta obligat efectuar les pertinents actuacions sobre la vigent Relació 
de llocs de treball als efectes d'adaptar aquesta als acords esmentats assolits per les parts 
negociadores i què, succintament, consistirien en modificar l'actual complement específic 
recollit a la Relació de llocs de treball de diferents llocs de treball adscrits als serveis de Policia 
Local i Brigada Municipal, per la incorporació al citat complement específic d'aquests llocs del 
subfactor de meritació varíable del complement específic denominat Localització i disponibilitat, 
que ja venen percebent en l'actualitat, de forma diferenciada. 
 
Atès que la present proposta modificativa de la Relació de llocs de treball ha estat objecte de la 
preceptiva negociació amb la representació del personal municipal, conforme a l’article 37 del 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, assolint-se l'acord durant la mateixa que ara s'eleva al Ple 
municipal. 
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Atès que la Secretaria municipal ha donat la seva conformitat a l'informe jurídic que ha estat 
emès per la secció de Recursos Humans sobre aquesta proposta de modificació de la Relació 
de Llocs de Treball, en compliment d'allò establert a l'article 3, apartat 3.d).6, del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris de l'administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Atesa l’actual configuració de la vigent Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient i adequada per atendre les obligacions 
econòmiques que es poden derivar de les modificacions proposades al present acord, ja que 
aquestes no suposen cap increment de les mateixes. 
 
Atès que l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, i 
l'article 52.2.j) 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, atribueixen al Ple municipal la competència per a 
l'aprovació i modificació de la Relació de llocs de treball. 
De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els 
apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant i 
d’aplicació. 
 
En conseqüència, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Modificar la Relació de llocs de treball vigent de l’Ajuntament de Barberà del Vallès en 
els termes que s’expressen a continuació: 
 
1r.- Modificar els llocs de treball catalogats amb el núm. de codi i denominació que a 

continuació es relacionen, que variant parcialment les seves condicions, assignant-li el 
complement específic brut mensual que per a cadascun d'ells s'indica, mantenint-se en 
allò restant les condicions actuals, confeccionant-se a l'efecte una fitxa actualitzada per a 
cadascun d'ells, descrites respectivament com Annexes I, II, III, IV i V, que s'adjunten i 
que substituiran a les seves respectives anteriors. 

  

- 2.001  INSPECTOR/A CAP DE LA POLICIA LOCAL 2.287,89 €   

- 5.001  SOTSINSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL 2.096,28 €   

- 5.002  SERGENT DE LA POLICIA LOCAL  1.677,76 € 
 

-  5.003  CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL  1.513,74 €   

-  5.004  AGENT DE LA POLICIA LOCAL   1.389,63 €   
 
2n.- Modificar els llocs de treball catalogats amb el núm. de codi i denominació que a 

continuació es relacionen, que variant parcialment les seves condicions, assignant-li el 
complement específic brut mensual que per a cadascun d'ells s'indica, mantenint-se en 
allò restant les condicions actuals, confeccionant-se a l'efecte una fitxa actualitzada per a 
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cadascun d'ells, descrites respectivament com Annexes VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII i XVIII, que s'adjunten i que substituiran a les seves respectives 
anteriors. 

   
 - 6.001  ENCARREGAT/DA BRIGADA MUNICIPAL 1.104,71 €   

- 6.002  OFICIAL/A 1ª JARDINERIA      764,86 €   

- 6.003  OFICIAL/A 1ª PALETA          764,86 €   

- 6.004  OFICIAL/A 1ª PINTURA          764,86 €  

- 6.005  OFICIAL/A 1ª MAGATZEMER      880,24 €  

- 6.006  OFICIAL/A 2ª JARDINERIA      695,08 €  

- 6.009  OPERARI/A Manteniment espais públics    702,71 €  

- 6.010  OPERARI/A Peons de Brigada Municipal    702,71 € 

- 6.016  OFICIAL/A 1ª MANTENIMENT         764,86 €   

- 6.017  ENCARREGAT/DA DE JARDINERIA     936,86 €  

- 6.018  OPERARI/A Especialista          718,92 €   

- 6.021  OFICIAL/A D'OFICIS          764,86 €   

- 6.022  OPERARI/ÀRIA           718,92 €  
  
Segon.- Aprovar inicialment, amb efectes econòmics i administratius de data 1 de gener de 
2019, la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès actualitzada conforme 
a les anteriors modificacions que s’adjunta com Annex XIX. 
 
Tercer.- Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període 
d’exposició pública d’aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà 
automàticament aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Quart.- Trametre còpia de la present modificació de la Relació de llocs de treball a 
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Administracions públiques de la 
Generalitat de Catalunya, una vegada hagi estat aprovada definitivament. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
______________________ 

 
2.1. - ELABORACIÓ, APROVACIÓ I PRÒRROGA DEL PRESSUPOST 
 
2.1.1. - IAPG2018/02          (2018GACO003372). APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 
GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2019 
 
Atès que s'ha format el pressupost general de l'Ajuntament de Barberà del Vallès corresponent 
a l'exercici econòmic de 2019, així com les seves Bases d'execució i la plantilla de personal 
comprensiva de tots els llocs de treball. 
 
Atès que el pressupost general 2019 conté la documentació i annexos  previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i  Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 
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Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de Pressupostos. 
 
Atesos els informes econòmic-financer i de compliment de l'objectiu d'estabilitat, favorables, 
emesos per la Interventora i que figuren a l'expedient. 
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2019, format pel Pressupost  
d’aquest Ajuntament i pels de les empreses Actividades Integradas, SA (AISA) i Serveis i 
Aigües de Barberà, Empresa Municipal (SABEMSA), ambdues societats mercantils de capital 
íntegrament municipal, així com aprovar, també de forma provisional, les bases d’execució del 
pressupost, i la plantilla de treballadors municipal que consten a l'expedient. 
 
A l'expedient s'acompanya el projecte del Pressupost 2019 de la Fundació Barberà Promoció a 
efectes de la valoració del compliment de la normativa d'estabilitat i sostenibilitat financera. 
 
El resum del Pressupost general és el següent: 

A) PRESSUPOST AJUNTAMENT 

 
INGRESSOS         Euros 
                     
a) Operacions no financeres 

 Operacions corrents 
  Cap. 1 Impostos directes  ...............................           20.241.952,60   
  Cap. 2 Impostos indirectes  ............................                800.000,00 
  Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos           10.184.822,84     
  Cap. 4 Transferències corrents  .....................           12.803.165,87   
  Cap. 5 Ingressos patrimonials  .......................                423.338,54  

 Operacions de capital 
  Cap. 6 Alienació d’inversions reals  ................                  0,00   

  Cap. 7 Transferències de capital  ...................             1.000.000,00 
b) Operacions financeres 
  Cap. 8 Actius financers  .................................                           0,00 
  Cap. 9 Passius financers  ...............................             4.950.000,00 
 
    TOTAL INGRESSOS      50.403.279,85  
 
DESPESES                                                                                                  Euros   
   
a) Operacions no financeres 

 Operacions corrents 
  Cap. 1 Despeses de personal              15.162.841,39   
 Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis              18.797.904,68  
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  Cap. 3 Despeses financeres  .........................                   85.688,22 
  Cap. 4 Transferències corrents  .....................              4.182.640,78 
 Cap. 5 Fons de Contingència  .................                         0,00 

 Operacions de capital 
  Cap. 6 Inversions reals  ..................................              8.674.246,17    
  Cap. 7 Transferències de capital  ...................              2.879.958,61  
b) Operacions financeres 
  Cap. 8 Actius financers  .................................                            0,00 

Cap. 9 Passius financers  ...............................                 620.000,00 
 
      TOTAL DESPESES                  50.403.279,85  
 

B) PRESSUPOST EMPRESA MUNICIPAL ACTIVIDADES INTEGRADAS, SA (AISA) 

                                                      

INGRESSOS            Euros 
  
Altres serveis                   ...........................................                   21.908,24  
Subvencions oficials                .............................................                 209.854,16  
Altres subvencions  ...........................................................                   94.096,18 
Ingressos Patrimonials ..........................................................                 417.504,92 
Disposició de romanents d'exercicis anteriors .......................                            0,00 
 
    TOTAL INGRESSOS                                 743.363,50 
 
DESPESES 
 
Personal   ...........................................................                 476.041,48  
Compres en béns i serveis corrents ......................................                 228.402,06  
Despeses financeres                      ........................................                        648,58 
Inversions   ...........................................................                   38.271,38 
Variació Passius financers ....................................................                            0,00 
 
    TOTAL DESPESES                                 743.363,50 
 
C) PRESSUPOST EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ, EMPRESA 
MUNICIPAL, S.A (SABEMSA) 
 
 
INGRESSOS                 Euros 
                     
Facturació d'aigua ................................................ .................    2.909.580,01  
Prestació de serveis ............................................... ...............               1.722.116,84  
Altres ingressos d'explotació .......................................... .......         263.599,08  
Ingressos financers ........................................................ .......                0,08  
Treballs per a l'immobilitzat ............................................ .......         332.000,00 
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Imputació de subvencions .............................................. .......          209.736,92 
Resultat alienació immobilitzat ....................................... .......                      0,00 
 

   TOTAL INGRESSOS    5.437.032,93  
 
DESPESES                                                                                                      Euros   
   
Compres .......................................................................... ......   1.859.817,72  
Arrendaments i cànons ....................................................  .....      0,00  
Reparacions i conservacions ...........................................  .....     234.652,70  
Serveis de professionals ..................................................   ...    507.892,66 
Transports ........................................................................  ....  1.138,84 
Primes d'assegurances ..................................................   .....      46.732,21 
Serveis bancaris i similars ................................................     .  25.765,13  
Publicitat i propaganda .....................................................           1.758,73 
Subministraments .............................................................    ..    94.801,84 
Altres serveis ....................................................................   ...      100.347,73 
Tributs ...............................................................................   ...  71.689,76 
Depeses de personal ........................................................ .....   1.931.666,22 
Altres despeses de gestió .................................................    .      16.872,18 
Despeses financeres .........................................................   ..       0,00 
Amortitzacions ...................................................................   ..    377.389,09 
Pèrdues per deteriorament ................................................ ....        18.000,00 
 
     TOTAL DESPESES              5.288.524,81   
 
 
Segon. - Sotmetre el Pressupost general a informació pública per un període de 15 dies hàbils, 
a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la 
Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar, si s’escau, reclamacions 
davant el Ple municipal, d’acord amb allò establert a l’article 20 del Reial decret 500/1990, de 
20 d’abril, i a l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer. - Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, el 
Pressupost general es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou 
acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els preceptes 
legals esmentats anteriorment. 
 

VOTACIÓ: 
 
Aprovat amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: 10 (1 RECUPEREM, 4 JUNTSXB, 5 PCPB) 
Vots en contra: 6 (PSC) 
Abstencions: 5 (1 RECUPEREM, 2 PP, 2 ERC) 

__________________________ 
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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. Ferreté: Hola de nou. Us presentem els pressupostos pel 2019 per la seva aprovació, si 
esteu d’acord. 
Aleshores, aquest equip de govern, permeteu-me, no us llegiré xifres perquè ja ho vaig fer en el 
Ple anterior, que vau dir que gastava molt temps. Entenc que les xifres ja estaven clares, així 
que tinc un argumentari aquí, que espero que no sigui feixuc. 
Aquest equip de govern vol donar continuïtat al compliment dels compromisos adquirits i alhora 
permetre el funcionament dels serveis que l’ajuntament presta a la ciutadania.  
Com cada any, es presenta de manera conjunta el pressupost de corporació, el de la Societat 
Mercantil Municipal AISA, el de la Societat Mercantil Municipal SABEMSA. Aquestes dues 
darreres de capital propietat íntegrament de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
D'igual manera també es presenta els pressupostos definitius de la Fundació Barberà 
Promoció, els quals no consoliden amb els de l’Ajuntament, per tenir tractament de Fundació. 
Volem agrair l'esforç i coordinació de cadascú dels àmbits d’actuació municipal, per integrar les 
propostes realitzades, des de l’equip de govern, i d’aquesta manera donar cabuda al màxim de 
programes i activitats acordades. 
Al present pressupost, el Govern de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, vol donar continuïtat a 
la línia fonamental dels seus anteriors pressupostos en les següents accions bàsiques. 
El que és mantenir el deute en els mínims històrics, millorar la neteja viària i la recollida de 
residus, consolidar la implementació dels recursos humans per adonar una millor atenció a la 
ciutadania i fer possible les polítiques establertes.  
Polítiques socials amb habitatges dignes, també polítiques pel jovent de Barberà del Vallès, 
que afavoreixi el creixement personal i l'esbarjo cívic i saludable.  
Persistir amb les polítiques de gènere, per fer la nostra ciutat més igualitària.  
Continuar els programes per la gent gran del municipi, en especial els que són més 
vulnerables. Millorar i consolidar els serveis de seguretat ciutadana.  
Continuar amb la millora i manteniment dels nostres centres educatius.  
Mantenir i ampliar el possible l’oferta cultural de la nostra ciutat, alhora que també mantenir la 
gestió i participació esportiva i la millora de les instal·lacions municipals.  
Promoure el civisme en polítiques i campanyes més incisives per afavorir la convivència i el 
benestar de tota la ciutadania.  
Fomentar les polítiques d’ocupació que milloren les perspectives de la nostra ciutat. Ampliar el 
camp de projecció de Barberà del Vallès en tots els seus àmbits. Incrementar la despesa i 
mantenir l’equilibri pressupostari i sostenibilitat. 
Respecte de l’estat del deute, vam iniciar aquesta legislatura amb un deute superior als 
15.000.000 € i hem anat treballant per reduir-lo tant com ens ha estat possible. Més del 90%. 
Ja l’any 2017 vam fer un cop fort, deixant-lo a prop dels 1,7 milions d’euros i al començament 
del 2019 tindrem una xifra propera a l'1,1. 
L’amortització anticipada del deute aquest que ens queda representa un cost superior al valor 
dels interessos que haurem de pagar, per tant, mantindrem aquest deute fins que s’esgoti en el 
2020. 
Quant als ingressos la proposta d’ingressos queda reflectida, en aquests pressupostos, està 
relacionada no només amb el creixement habitual dels impostos directes i indirectes, sense 
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augmentar la pressió fiscal als ciutadans, sinó també en la reclamació del deute històric que 
Baricentro té amb la ciutadania de Barbera del Vallès, prop dels 2.000.000 €.  
A més, hem ajustat el finançament extern de 4,95 milions d’euros per assolir les inversions 
previstes en aquests pressupostos, no obstant aquest equip de govern pretén deixar el deute a 
finals d’any 2019 per sota dels valors amb els que es tanca aquest 2018. 
En quant a les despeses a l'any 2019 per fi, es materialitzarà la millora de la neteja viària i la 
recollida de residus més sostenible que el nostre municipi es mereix. Deixant enrere les 
actuacions de supervivència bàsica que aquest equip de govern s’ha vist obligat a anar aplicant 
davant dels ínfims recursos amb els que ens vam trobar. Molts altres anys, treballant-hi i per fi, 
veurem un servei bàsic com és la neteja viària i la recollida de residus en condicions dignes. 
La millora del benestar social va ser una de les nostres primeres accions. Mantindrem la nostra 
despesa en aquesta política per oferir un millor servei encaminat a la consolidació i adequació 
social i les millores dels serveis públics de la ciutadania. 
Es consolida el reforç de la plantilla municipal, per assolir els objectius.  
Mantindrem les actuacions que fomentin l’activitat econòmica i d’ocupació local.  
En aquest punt, també indicar-vos que en aquest pressupost hi ha una partida, una petita 
partida, per suplementar el que és col·laborar amb la Fundació Barberà Promoció, a mantenir 
el servei de vetlladores durant aquest final de curs. La subvenció s'acabarà el 31 de desembre 
del 2018 i no està previst continuar-hi. Per tant nosaltres com Ajuntament pretenem amb 
aquests pressupostos mantenir fins a final del curs 2018-2019, que és l’any que ve, i a partir del 
setembre en tornarem a parlar pel tema de subvencions. 
També reforçarem la política social amb habitatge i problemes per viure tant per la gent gran 
com pel jovent.  
Tots recordeu que aquest municipi disposa de prop d’un milió d’euros afectats per la venda dels 
terrenys de Can Rabella,  així ho estipulàvem, per tant disposem d’aquest milió d’euros per 
l’adquisició d’habitatge social. 
Endegàrem el projecte d'àpats en companyia, també estaran inclosos en aquests 
pressupostos. Per tant la bona situació econòmica assolida i l’estudi dels ràtios d’execució 
pressupostària dels darrers exercicis ens han determinat a disposar dels fons de contingència 
per inversions executables. Mirant l’històric, el fons de contingència que sempre es presenta als 
pressupostos, hi és per si mai assoleixen el 100% d’execució als pressupostos, que tinguis allà 
un racó per poder tirar o finalitzar l’any. Doncs des de temps immemorial que no s’ha gastat i 
amb aquests pressupostos per primera vegada ja no s’inclouen.  
La inversió inicial prevista per aquest 2019 supera els 11,5 milions per realitzar entre d’altres 
les actuacions següents. 
El col·lector de Can Gorgs, desencallat per aquest equip de govern.  
La construcció de la nova comissaria de Policia.  
L’adequació de l'accés de l’estació de Renfe.  
La redacció del projecte de remodelació del casal de cultura.  
L’estudi de remodelació de la casa Consistorial. 
L’inici dels estudis per dotar d’un nou espai educatiu i cultural a la ciutat.  
L’adquisició i els arrenjaments d’habitatges socials.  
Concloure la reurbanització dels carrers Circumval·lació, Ronda Indústria, Ronda Santa Maria i 
carretera de Barcelona.  
La passarel·la del riu Ripoll. 
Endegar els projectes de col·lectivitat entre el nucli urbà i el sector Baricentro, aquest té el 
sobrenom de passarel·la Baricentro. 
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L’Skate Park al Parc Central.  
Ultimar el canvi de finestres en les escoles del Bosc, i la millora del menjador de l’escola Can 
Serra, alhora que encomanar la redacció del projecte d'arrenjament de les finestres de l’escola 
Can Llobet pel proper curs.  
L'arrenjament de les instal·lacions municipals la Nau, les instal·lacions esportives i un cop posat 
al dia la situació del personal de ràdio, ens toca dotar-la d’unes instal·lacions adients per 
fomentar la seva funció social.  
Dotarem també el nostre territori municipal amb una sala de vetlla. 
I donarem els accessos als polígons industrials, confiem a poder obrir de nou el pas de Can 
Llobateres, d’una forma segura i més acord amb el que és el medi ambient. 
En conclusió, aquest 2019 serà un any on es confirmaran les actuacions fonamentals d’aquest 
equip de govern en aquesta legislatura, tant en benestar social com en inversions, deixant un 
marc econòmic estable i potencial perquè el proper govern que hi hagi pugui iniciar les seves 
polítiques sense arrossegar càrregues financeres feixugues que limitin els seus programes 
d’actuació.  
Volem fer un agraïment especial a tots els treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament per 
l’esforç que ha suposat aquests darrers pressupostos i en especial aquest que ara presentem. 
I la transparència, la informació, l'honestedat i la predisposició tant del personal com dels 
regidors d’aquest equip de govern han fet i faran possible un bon final de legislatura. Res més. 
 
Sr. Rivera: Gràcies. 
Casi, casi m’emociono Sr. Ferreté, amb aquest panigiri que ha fet.  
Vostè és el que sempre diu, que esteu fent precampanya electoral, deu ni do.  
A veure, jo el primer de tot explicaré per què farem la posició de vot que farem.  
Farem una posició de vot una mica estranya, jo ho reconec.  
Un membre del meu grup votarà a favor, i un altre s’abstindrà. Per què ens abstenim? Perquè 
aquest pressupost no és el nostre i no renunciem ni volem renunciar a presentar reclamacions 
per millorar-lo evidentment. 
Per què un altre membre votarà a favor, perquè no volem que aquest Ple es converteixi en una 
especulació i en una subhasta. Que tothom ho tingui clar, val? 
I és per dos motius. No pel que pensa el Sr. Ferreté.  
No és pels 25.000 € de l’avantprojecte de l’equipament educatiu i cultural.  
És perquè per primera vegada en aquesta legislatura hi ha un programa d’inversions, amb un 
compromís, amb un compromís de demanar crèdit. Estem parlant de gairebé 5 milions d’euros 
per fer inversions socials, per tant, evidentment que val la pena que aquest programa es pugui 
desplegar perquè no tenim tot l’any 2019 però evidentment no renunciem a explicar les coses 
que nosaltres farem.  
Per tant, i per no allargar-me nosaltres amb les reclamacions presentarem propostes i esperem 
que la predisposició sigui a incorporar tant les reclamacions i incorporacions que sol·licita el 
meu grup com la resta dels grups del Ple. 
Per tant, nosaltres farem aquest vot.  
I evidentment que ens alegrem, que ens alegrem, que després de ser molt pesats amb el tema 
de... perquè no és un tema de Recuperem, el tema de l’equipament educatiu cultural, és un 
tema de l’acord de la comunitat socioeducativa de Barberà. I després demanàvem al Consell 
Municipal d’Educació que es limités des de l’Ajuntament per aquest tema, després de demanar-
ho en tots els foros, al final el que ens semblava i després ho continuarem parlant amb la moció 
que hi ha sobre aquest tema. 
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Es que aquest acord de la comunitat socioeducativa de Barberà havia de tenir una resposta i 
entenem que la comenci a tenir. Ara, no ens enganyem, això s’ha de veure, el canvi s’ha de fer. 
Per tant, doncs aquest és el sentit del nostre vot. Gràcies. 
 
Sr. Pubill: Bé. Nosaltres, ja vàrem dir en el Ple del mes de novembre que no podíem votar a 
favor dels pressupostos municipals. En aquell moment ho vam explicar sobretot pel poc temps 
que ens van deixar per poder-los treballar, revisar i consultar.  
Ara, un cop havent-los pogut treballar, ja els avanço que tampoc no els votarem a favor, 
aquests pressupostos, però ho farem per diferents motius.  
Per cert, per molt que digui el seu partit, hagi anat dient que només volíem fer un Ple 
extraordinari per cobrar els 200 €, nosaltres no ens sentim al·ludits per aquest comentari i el 
que fem és treballar com hauria de fer tothom.  
Nosaltres un cop hem pogut treballar i valorar aquests pressupostos ens queda clar que 
sobretot són uns pressupostos que reflexa el que és aquest govern municipal i perquè ens 
assembla que cada una de les regidories treballa per separat i que no tenen un objectiu comú 
que no sigui el del seu propi interès. 
Reconeixem però, i d’aquí el sentit del nostre vot, que són uns pressupostos municipals que 
tenen un fort component social que queda molt clar en les partides de Benestar Social. 
A més el fet de que són uns pressupostos que tenen consolidats també a tot el que són les 
empreses municipals i tal com s’ha dit hi ha una problemàtica de les vetlladores a la Fundació 
Barberà Promoció, doncs ens fa ser positius en aquests pressupostos. 
Sabem de les dificultats ben grosses que pateix la part social, es a dir, dels i les treballadores 
d’aquestes empreses. 
No podem votar en contra d’aquests pressupostos perquè sempre hem dit que nosaltres som 
un partit que defensem el benestar de la gent. I en aquest cas, de votar en contra estaríem 
traint al nostre esperit republicà i el que se’ns coneix com la pietat republicana que no és res 
més que patir com a propis els problemes dels altres. 
Part de la nostra feina, com dic, consisteix en valorar aquests pressupostos, tant per capítol, 
per orgànic i també en conjunt.  
Com hem fet aquest estudi, hem vist com es reparteixen les partides sense comptar el capítol 
1. I observem seguidament, el que es diu a la memòria d’Alcaldia, va en la mateixa direcció que 
els propis números que es presenten. 
La nostra valoració, llegint aquesta memòria, que per cert deixa'm dir que sembla més un 
document electoral que no pas el que se suposa que ha de ser, és que no ens casen els 
números amb les línies bàsiques de la memòria. 
Per exemple, com he dit abans deixant a part el capítol 1, podem llegir que es volen, dintre 
d’aquestes línies bàsiques, continuar els programes per a la gent gran. En canvi, observem que 
en aquest orgànic, i sense el capítol 1 com dic, hi ha una disminució del 14,78% en referència 
al de l’any passat. 
Proposen millorar i consolidar els serveis de seguretat ciutadana. En aquest cas la disminució 
és del 12,75%. 
Ens parlen de mantenir i ampliar l’oferta cultural. Ja ens explicaran com ho faran quan es 
rebaixan els recursos un 4,68%. 
Parlen de promoure el civisme amb polítiques i campanyes. En aquest cas és la rebaixa és 
encara més considerable, estem parlant del 25,82% tenint en compte que la nostra ciutat 
malauradament cada vegada hi ha més incivisme. 
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Si mirem en el camp del comerç, queda clar que no s’ajuda gaire als nostres comerciants. 
Sabem que estem envoltats de centres comercials que dificulten el comerç de proximitat i que 
si no cuidem aquest col·lectiu generador de llocs de treball i de riquesa per la ciutat estem 
condemnant a una bona part del nostre futur econòmic. 
Vostès el que ens proposen en aquests pressupostos és de baixar un 19,38% els propis 
recursos ja de per sí escassos. 
Aquesta és una manera de promoure i consolidar l'estalvi que tenim des de l'esquerra. 
En quant al capítol 6, lamentablement, si volem també l’estat d’execució dels pressupostos que 
ens heu passat fa... doncs fa uns dies. Veiem que pràcticament a falta de quatre setmanes, 
cinc per acabar l’any, només s’ha realitzat, s’ha executat un 11% del que estava previst. Tenim 
esperança de que això millori. 
En qualsevol cas, nosaltres avui, votem abstenció en aquests pressupostos. Ho fem valorant, 
com he dit, tot el que té a veure amb benestar social. I crec que el nostre posicionament 
respecte dels 25.000 € que es proposen per fer l’estudi de l’avantprojecte del nou institut, 
l'acabarem d’explicar doncs quan parlem de la moció. Gràcies.     
 
Sra. Sánchez: Bona tarda a tots i totes.  
Com el Manel ha fet una extensió completa dels pressupostos, jo em limitaré a parlar només de 
les regidories que porteu en Junts per Barberà. 
Nosaltres hem treballat per continuar reflectint els pressupostos d’aquest any tot el que hem fet 
durant aquests tres anys i mig. A més dels projectes consolidats, també ens agradaria destacar 
els projectes que considerem més importants d’aquest pressupost del 2019. 
Per una part estaria la millora del servei d’ajuda a la dependència; també la continuïtat del 
servei d’assessorament energètic; la intervenció en l’àmbit de la secundària pel que fa a 
benestar social; l’augment de la partida per la contractació de plans d’ocupació; els ajuts al 
lloguer d’habitatge; el nou contracte de recollida d'escombraries, de gestió de residus i neteja 
de carrers; el nou programa de participació juvenil als instituts; la creació d’un nou pla local 
amb polítiques LGTBI; la promoció d’artistes joves i la seva vinculació a la segona fase de la 
nau Arquimedes; els projectes de coeducació ampliats a totes les escoles del municipi; i 
l’ampliació del protocol per unes festes i espais lliures de violències masclistes. 
A més també, aquests pressupostos contemplen inversions que estan ja treballades a nivell de 
la planificació i que creiem que són necessàries per la ciutat. 
Alguna d’elles ja les ha dit el Manel així que no les repetiré, però sí que aquests pressupostos 
contemplen la nova aula de la dona; les noves dependències de benestar social; una segona 
fase d’ecologia al Castell de Barberà; inversions en espais juvenils i esportius; i el menjador i 
cuina per l’escola de Can Serra; i per últim la incorporació que vam fer de l’avantprojecte per 
l’estudi i la construcció del nou equipament educatiu, que és un tema que com bé deia el José 
Luís Rivera, doncs crec que ja parlarem després. 
Per nosaltres, creiem que és important considerar que la proposta de pressupostos del 2019 
que presentem, dóna continuïtat a projectes de ciutat i que la no aprovació dels pressupostos 
suposaria posar en crisi la calendarització de moltes accions que estan previstes per l’estiu i 
que creiem que són de gran importància per la ciutadania com podria ser el que hem nomenat 
abans de l’escola de Can Serra.  
En aquest sentit, per nosaltres, entenem que qui no voti a favor doncs té les seves raons, però, 
i entenem que votar abstenció dóna l’oportunitat, i ho veiem coherent a incorporar doncs noves 
propostes al pressupost, i que, almenys des del nostre grup estarem disposades a poder 
treballar aquestes propostes. Moltes gràcies. 
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Sr. Garcés: Bona nit. Buenas noches a todos. 
Bueno a pesar de las últimas palabras que hemos escuchado, nuestro voto será en contra, 
será negativo. 
Entendemos que también es útil para la ciudad un voto negativo, y además vamos a intentar 
explicarlo, cuáles son nuestros motivos por los cuales esa es la intención de nuestro voto. 
Entendemos que estos presupuestos incorporan muchas políticas sociales que son positivas 
para la ciudad y que seguramente si este presupuesto hubiera estado elaborado por otro grupo 
de gobierno, un grupo de gobierno del Partido Socialista de Cataluña también incorporaría 
muchas de estas políticas. Con lo cual estamos de acuerdo en muchas de ellas.   
Pero hay toda una serie de temas que realmente nos preocupa y que nos hace plantear de que 
estos presupuestos no estén hechos como debería ser, por eso no los votaríamos a favor. 
En primer lugar, también ya se había dicho anteriormente, la apariencia de que cada concejal 
ya hace sus presupuestos por libre, de hecho ahora mismo han habido dos intervenciones. Con 
lo cual no sabemos si aprobaremos el presupuesto de l’Ajuntament o hay dos presupuestos, el 
de Plataforma y el de Junts per Barberà.  
Que yo creo que realmente está claro que hay una lucha para defender qué es lo que cada uno 
de estos grupos está realizando en el Ayuntamiento.  
Y también como el portavoz de la Plataforma, nos hacía referencia y nos hacía lectura de la 
memoria de la alcaldesa, acababa con el párrafo hablando de transparencia.  
A ver, que se nos haya entregado la documentación, que forma parte del expediente, 
insistiendo mucho en ello, solicitándolo, en ficheros difícilmente tratados para poder hacer 
trabajos, no está todo de forma cómoda, en Excel, con comparativos, viendo documentos 
Word, si no en formato csv que hay que convertir, que realmente no es toda la transparencia 
que buscamos. Esperamos también que se nos explique también lo que hay detrás de cada 
uno de los números, no solo que se nos entregue hojas y documentos sueltos y de una forma 
totalmente extemporánea. 
Luego, también nos extraña que desde el Pleno de noviembre no se haya aprovechado a 
mejorar el presupuesto. Es decir, ya que hemos tenido casi un mes desde el anterior Pleno y 
se ha podido mejorar este presupuesto, cuando luego nos llegaran montones de 
modificaciones de crédito, cuando ya se podría haber aprovechado este momento, y no ir 
después insistiendo en las modificaciones de crédito.  
Yo estoy contento que en este mandato, de estos últimos cuatro años, hayamos llegado al 
convencimiento de que no son malas de por sí. Que es una herramienta útil, que me permite 
mejorar los presupuestos, y por lo tanto, la prestación de servicios a los ciudadanos. Siempre y 
cuando se utilicen con criterio.  
Lo que no puede ser es que a pesar de esa dificultad del tratamiento de la información, veamos 
que las fichas que presentan por distintos departamentos, por ejemplo, en gas, electricidad y 
agua, cuando se transfieren los importes al propio presupuesto, están reducidos entre un 20 o 
un 25%.  
Con lo cual llegaremos aquí al mes de septiembre y tendremos que hacer una modificación de 
créditos para consumos, y la aprobaremos todos a favor, porque lógicamente, entendemos que 
no se puede apagar la calefacción en el último trimestre del año porque no se aprobó el 
presupuesto con la dotación completa. 
Y eso figura en los documentos que se nos han facilitado.  
Y eso es lo que entendemos que no debe ser, que no debe ser. 
Si seguimos hablando también del Ayuntamiento.  
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Yo entiendo que eso es un caballo de batalla, que un caballo de batalla que se tiene desde 
este actual equipo de gobierno.  
También otros portavoces lo han dicho, la ley en sí misma no es mala, todo depende como se 
quiera trabajar con ella. Si miráramos cuál era la previsión de cierre de endeudamiento de 
deuda a 31 de diciembre de 2019 qué se hizo a principio de este mandato por el anterior grupo 
de gobierno, podemos crear una cifra inferior, incluso a esos 4.950.000€ que estamos 
hablando en estos momentos. 
A no ser que ustedes tengan un plan B, y que no lo han explicado, porque si se mira en la 
última hoja del expediente del Pleno, verá que a pesar de que en el presupuesto sale 
4.950.000€ de pedir créditos a los Bancos. Realmente el estudio sólo habla 4.600.000€. 
Señores, no se va a disponer de ese dinero hasta el 30 de junio de 2019. Que sólo se va a 
disponer de un 1.000.000€. 
Con lo cual, resulta que las inversiones que nos están presentando ustedes, hay una mitad de 
estas inversiones que están condicionadas a disponer de ese crédito, con lo cual hay la mitad 
de inversiones que no se van a poder hacer. Como mínimo hasta el 30 de junio. 
Y el 30 de junio se dispondrá sólo de 1.000.000 € para que no se eleven los intereses a pagar, 
y de esa forma no tener que incrementar la partida de intereses y del presupuesto que ahora 
nos presentan. Porque si no, no cuadraría. 
O sea que, por eso hay motivos para pensar en que no se está llevando un presupuesto para 
realizar. 
Yo me temo que habrá 3, 4 o 5 modificaciones de crédito en el primer trimestre, pero y ¿donde 
vendrán luego las modificaciones de crédito? Fundamentalmente de todas esas inversiones 
que en el 2018 no se han hecho, y se van a trasladar al 2019.  
Ya hablamos el año pasado de que el presupuesto del 2018 era un presupuesto para dos años, 
y efectivamente, era para dos años.  
Y ahora lo que se está poniendo en el presupuesto del 2019, es el programa electoral, 
directamente. 
Y desde ese punto de vista, también resaltar, y eso se ve claramente, de que más de un tercio 
de las inversiones que figuraban en el 2018 vuelven a aparecer de 0 en el 2019. Y eso está 
clarísimo esos números. 
Por lo tanto, nos preocupa, nos preocupa todo lo que estamos hablando, tanto por el 
cumplimiento de los gastos, con los servicios, como decía sobretodo de los suministros, como 
también de que realmente esas inversiones que se están prometiendo se lleven a cabo. 
Podríamos ir partida a partida, y ya se ha dicho también que hay disminución en partidas, por 
ejemplo, de salud, y un 10% menos en dotación en las partidas de educación; o la disminución 
de la destinada a juventud; la reducción de los talleres de Gent Gran; reducción del 
mantenimiento de parques y jardines, … 
Hay un tema que ni ha salido, en esa lectura a la memoria, y que nos sigue preocupando, y no 
sólo por el uso de que podamos hacer de la información los miembros de este Pleno, sino 
también toda la ciudadanía. 
No hay partidas significativamente importantes para la modernización de este Ayuntamiento, y 
la aplicación de todas las posibilidades electrónicas que permiten a los ciudadanos conectarse 
con el Ayuntamiento.  
Desde este punto de vista, nos preocupa sobretodo eso, que la ciudadanía siga estando 
relegada a estar en el Ayuntamiento sin esas posibilidades.  



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
  
 
 

 
Expedient : 2018N018000013  

Ref.: X2018014302  

 

pàg. 21 de 66 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 08fcadc9-762b-4091-ab68-70d363e50855 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

Idéntico sería algunas cosas como..que, por ejemplo, que a pesar de que se va incrementando 
el presupuesto, sin embargo, la partida de cooperación sigue congelada, no se ha  
incrementado la partida de cooperación. 
El otro día pude asistir, afortunadamente, gracias por haber permitido poder asistir al patronato 
de la Fundación Barberà Solidaria, aunque no esté nominalmente, no formo parte. Y pude ver 
que realmente se hacen proyectos interesantes, y no pude votarlos, y si hubiera podido 
votarlos los hubiera votado a favor.  
Y eso contradice otra circunstancia que también ha pasado este mes.  
Yo llevo insistiendo también que quería haber participado en el patronato de la Fundación 
Barberá Promoció. Se me denegó la asistencia.  
Se me denegó la asistencia, que ahora la Alcaldesa me insiste que parece que en los 
estatutos, o algo así me dice… 
Le traigo aquí la copia de los Estatutos, tengo aquí el acuerdo de los Estatutos para que por 
favor se la lean íntegramente, no se si habrán consultado en la página de Transparencia de la 
Fundació, que alguna vez nos ha comentado la consejera delegada Sandra Ramos, si la han 
consultado o no la han consultado. 
Pero por favor léanse los Estatutos de la Fundació Barberà Promoció y verán que en ningún 
sitio habla, en ningún sitio habla de que sean reuniones a puerta cerrada, que creo se les 
comentó en la Comisión Informativa, por parte de su presidente. Su presidente delegado de la 
Comisión Informativa número 1. 
Por lo tanto, estamos hablando de muchos temas, que no nos permiten hacer ese voto a favor 
de este presupuesto.  
Volviendo a la deuda, lo importante es que se cumplan los principios de estabilidad. Este 
Ayuntamiento en el 2015 cumplía perfectamente los principios de estabilidad. 
Después de ocho años de durísima crisis.  
Había deuda con un tipo de interés bajo, controlada, con un plan de amortización que finalizaba 
en el 2020 como ya lo han dicho desde la mesa, y lo único que han hecho es maquillaje. 
Acreditar dos años lo que estaba previsto hacer, pero realmente no tiene efecto en la 
ciudadanía, eso que se ha efectuado. Es más, según lo que nos dice también en la memoria 
del presupuesto, el porcentaje del tipo de interés que se va a aplicar en el nuevo préstamo que 
hay que constituir y es del 3,5%, superior a los que se cancelaron. 
Y no se tienen en cuenta las comisiones de apertura, y se tendrán que destinar, o no se si 
habrá otro tipo de comisiones de estudio o de lo que sea. 
Es más, me gustaría no haberme centrado a estos temas, me gustaría haberme centrado en 
los temas que yo creo que sí que son positivos del presupuesto. 
En toda el área social hay temas muy interesantes que proponen programas en los que 
estamos totalmente de acuerdo, educación, discapacidad, todo el tema de igualdad de género, 
son temas muy interesantes y que realmente nos hubiera gustado poder votar a favor.  
Hay algún proyecto que me hubiera gustado ver en la memoria de todo el tema del medio 
ambiente, si está documentado. Quizás podía figurar algo de proyecto de autoconsumo en el 
edificio de equipamientos municipales, ya digo, como idea, yo creo que es una cosa que 
también se podría incorporar pero, ya digo, es uno de los programas que está documentado y 
justifica por qué está destinado el importe que figura en el presupuesto, cosa que no pasa en 
muchas otras regidorías. 
Exactamente, se pide un dinero, que luego no se va a conceder, el importe que figura a 
posteriori es inferior al que se ha solicitado, pero no sabemos para qué se iba a destinar ese 
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dinero. Con lo cual lo que se ha reducido no sabemos a qué programa se le quita, con lo cual al 
final no vamos a saber exactamente qué programas quieren ejecutar.  
Yo entiendo de que ya vamos a un presupuesto prorrogado del 2018 y a que la aprobación 
definitiva del 2019 va a ser dentro del propio ejercicio del 2019 pero no corramos, no tenemos 
por qué presentarlo en enero de 2019. Trabajémoslo, podemos hacer modificaciones, podemos 
llevarlo al de febrero, trabajémoslo. Quizás podamos conseguir más votos a favor.  
Está funcionando la mesa de ordenanzas. Hay un plazo, entiendo porque todos vamos con 
trabajo y disculpa a todas las personas que forman parte de esa mesa.  
¿Por qué no establecer también mesas para presupuestos? Y poder hablar y discutir,  y no 
encontrarnos proyectos como el que hemos visto, que el único cambio, respecto al presupuesto 
de noviembre, que se hablará después en la moción. El único cambio.  
Y que se nos dice no, eso se ha quitado de otros estudios que se iban a realizar, pero eso no 
se ha dicho de qué estudios se quitan, resulta que los dos estudios que se han quitado, porque 
solo hablaban de dos partidas. Igual son estudios importantes que se habían tenido que tener 
en cuenta. Pero no sabemos cuáles se han quitado. 
Hay muchos temas que realmente serian interesantes poner encima de la mesa. Bueno no sé 
si ahora habrá oportunidad con una siguiente intervención, yo creo que ha quedado clara 
nuestra postura. Muchas gracias. 
 
Sr. Díaz: Bàsicament és per, bueno, també han sortit alguns temes i per defensar una mica, no 
la tasca de Junts, sinó la tasca de Govern a nivell del que s’ha comentat respecte al que s’ha 
comentat respecte al capítol 6.  
Jo també demanaria bàsicament perquè també ens està escoltant la ciutadania, doncs que 
s’està parlant de la transparència i tot això, doncs també deixar-ho clar. I també algunes coses 
que han sortit que s’han preguntat, que jo crec que val la pena respondre-les. 
Al voltant del capítol 6, jo sí que li demanaria a tots els portaveus que abans de dir segons què 
coses sobre un tema de l'11% d’execució, doncs que es miressin com està tot el tema de la 
reserva de crèdit, totes les autoritzacions i les disposicions. 
Si ens mirem aquesta dada, sí que surt que més del 50% dels projectes estan tirant-se 
endavant. De fet, si ens fem una volta, no sé si malauradament o positivament, per la ciutat, 
aquests projectes estan en marxa i que diguéssim que no està passant el que estava passant 
el que estava passant en altres anys.  
Voldríem també parlar de com s’ha de gestionar els projectes del capítol 6 en pocs mesos 
hàbils, per poder treballar-los, vull dir això és un tema que podríem deixar de banda.  
Dic que això suposo que ho pateixen tots els ajuntaments però que no és difícil a vegades 
planificar quan tens projectes, sí que si has d’anar amb plurianuals, tens un cert marge, i que 
potser el que hauríem de fer és que molts dels projectes que posem en el capítol 6 ja, de 
seguida, els declaréssim plurianuals.  
Però que torno a dir la dada, on s’ha dit que només s’ha executat l'11%, si que demanaria que 
es miressin bé com estan el que són les reserves de crèdit, les autoritzacions i les disposicions, 
perquè llavors altres números surten i que, ho dic perquè els projectes estan sortint, altra cosa 
que he de dir, jo ho sento molt, la planificació urbanística, la planificació dels projectes doncs 
no s'adequa a una realitat que és els anys naturals d’un pressupost municipal. 
Bàsicament si que volia remarcar-ho perquè, ja dic, jo crec que val la pena dir-ho perquè 
sembla que és que no es faci res, quan ja dic, canviar la realitat a la ciutat és una altre i els 
projectes estan sortint. 
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Sobre el tema de la partida famosa de dir... no, és que única cosa que el que s’ha demanat per 
tenir un cert marge de flexibilitat, que ja es va demanar en el pressupost anterior, és que 
pogués haver-hi una partida genèrica on l’àrea de territori i medi ambient, pogués fer encàrrecs 
de projectes a necessitats de ciutat. Perquè això també que s’està dient que, bé, és un govern 
que sembla que estigui responent a les necessitats de cadascú i, bàsicament, i ho diré clar, de 
tots els projectes que estan sortint, així com més recents, que potser no s’havien parlat fa uns 
anys, o quan el govern es va constituir, també quan estava Esquerra Republicana, jo crec que 
dels projectes, per a mi, l’únic que una mica ha estat com una certa novetat és una compra 
d’un local per un tema de relocalització de la ràdio municipal.  
La resta de projectes són projectes que s’han anat parlant, alguns són complexes, alguns han 
trigat molt, altres projectes s'estan treballant, em sembla ara a l'àrea metropolitana, que està 
trigant més que l’Ajuntament de Barberà en fer tot el procés de redacció de projecte, les 
aprovacions d’aquests projectes, tot el tema de la licitació, tot el tema de l’adjudicació i de les 
obres, vull dir, s’ha trigat més que l’Administració local. Jo dic que entenc que sí que estem en 
un període ja preelectoral, es nota moltíssim... però que diguéssim que també la tasca 
d’explicar i de mirar, de què la gent i la ciutadania també ho entengui. Vull dir perquè jo entenc 
que a vegades és millor que entrem i que debatem sobre aquestes coses, que més que fer a 
vegades programes que sí que es pot entendre que poden fer mal políticament però ja dic, jo la 
realitat que tinc dels companys, quan érem onze, com els que som ara, que estem en l'equip de 
govern, es que estem treballant a diari amb una idea de planificació i amb una idea de tenir uns 
projectes que van amb la línia.  
I torno a insistir, ho ha reiterat la companya Mireia Sánchez Pi, estem parlant de projectes que 
alguns d’ells ja estaran fora d’aquest mandat i del nou mandat, i que torno a insistir, jo això ho 
vaig dir molt clar. 
Per exemple, la persona que ha estat responsable de molts projectes urbanístics i de 
necessitats que tenia tota la regidoria i totes les àrees, i tota la ciutat, jo quan vaig entrar a la 
regidoria, a l’equip de Govern, allà no em vaig trobar cap projecte. 
La realitat és que hi haurà un nou mandat en el qual, a part de coses que estan, i entenc jo, i 
s’han treballat perquè estan des d’una besant planificadora, ben treballats, diguéssim que 
també hi ha coses que al que li toqui, al que li toqui, encara que espero que sigui l'espai que 
representa Junts per Barberà. Que segueixi també encarant en l’àmbit de territori i medi 
ambient, enfocar el propi mandat, diguéssim que es trobarà amb projectes que podrà 
desenvolupar, amb feina que s’ha avançat i amb necessitats de ciutat, perquè al final el que 
estem parlant, i que ho ha dit també molt bé la Mireia, amb el sentit de la planificació. 
Estem en un pressupost, que és veritat, està planificant coses que, n’està posant coses en un 
capítol d’inversions que estem treballant per una planificació, que torno a insistir, no és fàcil. 
Només tenim nou mesos, i jo diria que són menys entre sis i nou mesos, perquè l’Administració 
funcioni.  
Ara tenim el període final de tancament, a final d’any, que sembla que s’acabi el món. I això jo 
entenc que tú com a regidor, vas estar de responsable de l’àrea econòmica, coneixes molt bé.  
I aquesta realitat és com s’ha de planificar.  
I la ciutat, i les necessitats de la ciutat estan en una altra òrbita del que són els terminis que 
marca les lleis de contractació, les lleis de tancament de pressupost, bàsicament perquè et 
diuen que el pressupost s’ha de fer anualment. 
Ja m’agradaria que el capítol 6 d’inversions, per exemple, marxés una mica d’aquesta lògica 
anual, i que tinguessin una lògica de discussió, d’aprovació de coses que poguéssim treballar 
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amb anys plurianuals a nivell de pressupost, però no, pressupost has de fer un, en principi 
comença 1 de gener i acaba el 31 de desembre. 
Jo crec que això sí que és important que s’expliqui perquè sembla que es dóna una imatge de 
caos, que no és el que tampoc es viu al carrer, hi ha una ciutat que s’ha planificat projectes, on 
s’ha treballat.  
I que torno a insistir, el capítol 6 també és una realitat del que hem de fer realitat moltes coses i 
moltes coses que també jo entenc que la proposta que és fa i que es discutirà després 
d’introduir un punt també, siguem sincers, siguem sincers també i diguem-ho tot. És que en 
aquests períodes, des que es va presentar la proposta de pressupost, segurament de forma 
precipitada, l'anterior vegada, la proposta que s’ha posat sobre la taula és la de fer l’encàrrec, 
de fer aquest estudi i aquesta redacció d’avantprojecte pel nou institut, que la va presentar o 
que l'està presentant Recuperem, i el govern l’entoma.  
Vull dir, no hem tingut segurament ara si hi ha l’aprovació inicial, els grups polítics de l’oposició 
faran propostes. Però torno a insistir, s’ha d’insistir, s’ha posat això perquè també ha estat la 
que s’ha comentat, la que s’ha proposat i la que en principi també hem valorat que és una 
necessitat primordial per a la ciutat, encarem un tema des de la unitat, i que això és el que 
haurem de fer després, sobre el tema de la construcció del tercer institut.  
Dic que diguem tot, perquè sembla que es digui no, és que només s’ha posat això. S’ha posat 
això perquè interessa, perquè hem de córrer, perquè també hi ha un missatge de dir, legítim 
que voteu en contra, però al final aquest equip de govern, almenys aquest últim any, més que 
un tema ideològic, i ho dic així, i més de campanya electoral, el que estem presentant és un 
pressupost per fer projectes que la ciutat necessita i que es puguin fer. 
Quan estem dient que el projecte, per exemple, la necessitat de la reforma del menjador de 
l’escola de Can Serra, una demanda de l’escola i de la comunitat educativa d’aquella escola, és 
que la planificació que hem fet és aquesta.  
Perquè també les obres només les podem fer a l’estiu, ja m’agradaria que les obres que s’han 
de fer a les escoles les poguéssim fer durant tot l’any natural. O ja dic, si hi ha impossibilitat de 
tirar endavant el pressupost hi haurà coses que estan planificades pel conjunt de les àrees de 
l'Ajuntament que sí que entren en crisis.  
Entren en crisis en el sentit de dir que les haurem de replanificar, i haurem d’anar a aquestes 
escoles o aquests col·lectius a dir-li, bueno, pues la data que teníem prevista ja treballarem, 
perquè ja és això, encara que no sortís endavant, ja faríem tot el possible perquè es fes, però sí 
que es posen dificultats de poder complir amb un programa que, torno a insistir no és fàcil la 
gestió d’un programa d’inversions quan no tens tot l’any, els dotze mesos, per poder-lo treballar 
i per poder estar executant les coses que tens previstes. 
I bàsicament era això, també defensar, ja dic, s’estan dient coses com de desunir i som grups 
polítics, estem expressant cadascú la seva posició i l’equip de govern jo  crec que està unit, i 
torno a insistir, estem fent un, potser és el pressupost que menys de campanya ha estat, 
perquè torno a insistir, poques coses noves hi ha. I és acabar de tancar tots uns projectes i 
deixar la porta oberta perquè hi hagin altres projectes que entenem que com a ciutat els 
necessitem i que serà una mica per tots, no només pels grups polítics que es representa l’equip 
de govern. Gràcies. 
 
Sr. Pubill: Sí, bàsicament, simplement per deixar clar les seves coses també. Quan comentava 
ara el Fabi, doncs que siguin les coses com són. Jo el que he fet és explicar el que diu l’estat 
d’execució del pressupost que ens van passar, pues, fa potser quinze dies.  
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Jo no, en cap moment he dit, el 14 de desembre, en cap moment el que hem dit és que no se 
sigui treballant, evidentment, que ho sabem, però el que hem fet és dir tal com està l’estat 
d’execució a falta de menys d’un mes per acabar l’any. 
I després, també permeteu-me que sigui, tal com he dit nosaltres farem aquesta abstenció però 
escoltant segons quines coses que expliqueu des de l’equip de govern... 
A mi em dóna la impressió que qui ens podia escoltar està en la pressió de què s’aprovin els 
pressupostos o no, s’està traspassant a l’oposició, doncs això és, jo crec que no és bo explicar-
ho, al final hi ha una situació que és la que és, que hi ha un govern amb minoria i que, 
segurament, hauria estat bé, jo és una cosa que m’hagués agradat igual com comentava el 
portaveu del partit, el Xavi Garcés, referent a què igual que s’està treballant amb una taula 
sobre les Ordenances fiscals, jo crec que fóra bo, que haguéssim fet aquest intercanvi 
d’informació, respecte dels projectes que es fan, abans de presentar els pressupostos. Potser 
aleshores el sentit de vot d'algun partit hagués pogut canviar. 
Qualsevol cas, volia dir que nosaltres pensem que no és bo fer aquest traspàs de, diguem-ne 
de pressió, de responsabilitat perquè s’aprovin uns pressupostos, cap a l’oposició, quan no són 
els..., l’oposició no és qui fa aquests pressupostos. 
 
Sr. Díaz: No, bàsicament, Pere, una cosa. Quan parlem de projectes, jo parlo del tema del 
capítol 6, jo a les Comissions Informatives 2, intento informar de tots aquests projectes, intento 
informar d’aquests projectes. 
Sí que es posa, potser l’alerta de que això al final s’ha de traduir en un pressupost, i ha d’estar 
en un pressupost.  
Però torno a insistir, per exemple no s’ha parlat d’un tema que, per exemple, jo crec que també 
s’ha fet des de l’equip de govern entenent que s’havia de fer aquest esforç a nivell de 
planificació, una mica com el tema que parlarem després, que és el tema del casal de cultura.  
El capítol d’inversions aquesta vegada sí que clarament fica la redacció del projecte de 
remodelació del casal de cultura. Hi ha una partida important per fer-ho possible. 
Perquè és el pas previ perquè es pugui entrar al casal de cultura i es puguin fer les obres 
necessàries perquè aquell espai, a dia d’avui no està adequat.  
Llavors torno a insistir, vull dir que, i tot això també entenc que hi ha uns altres espais, el que 
torno a dir, situem el tema que la gestió d’un capítol 6 dels projectes i a nivell, i la gent que heu 
estat al govern, i que heu tingut responsabilitat al govern abans també ho sabeu, vull dir que jo, 
no és que estigui dient que pobres d’estar al govern, no és que estem passant la pressió a 
l’oposició. No, el que estem dient és que hi ha unes propostes, que s’està dient que s’està fent 
campanya electoral, no sé, que la gent es miri el capítol d’inversions, el que s’està dient allà, 
quin tipus de projectes hi ha allà, i que estem parlant d’equipaments, d’obres de millora de 
l’espai públic, de connexions amb espais que històricament no han estat connectats, vull dir, 
estem parlant d’això, i que torno a insistir, en algunes coses jo crec que el pressupost, ara si 
que es fa el tema del casal de cultura, és fica una partida, torno a insistir, per fer-ho, perquè 
també és que ja ho demanava però perquè també altres membres o grups polítics de l’equip de 
govern també ho veien però sobretot perquè la ciutat ho necessita, i de què els treballadors i 
treballadores, i els serveis que estan al casal, ho necessiten. 
Per tant no sé, que també situem...ara, torno a insistir, no hi ha la partida de 3.000.000€ per fer 
el casal, no, perquè és que abans necessitem el projecte i la redacció d’aquest projecte, que 
tingui la seva aprovació inicial i la seva aprovació definitiva i que això ens pugui portar a fer la 
licitació. 
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Que torno a insistir, vull dir, aquesta idea de que sembla que aquesta gent no, o sigui hi ha un 
treball de planificació i un treball que torno a insistir, hi ha altres àmbits on s’expliquen els 
projectes.  
El que passa, pues, no sé, ja tens les mans lligades d’una cosa a dir, pots estar explicant molts 
bons projectes, fent reunions, però que després això al final, la llei ho diu que ho has de 
traslladar a un pressupost, s’ha de portar a un Ple i has de trobar una majoria. No s’està 
traslladant la pressió, l’única cosa que també entengueu que l’equip de govern en el seu 
conjunt defensi aquesta proposta de pressupostos. Faltaria menys. Gràcies. 
 
Sr. Garcés: Bé, no sé si tanco la ronda o el Sr. Ferreté la tancarà després o el Sr. Fabià ja ha 
fet la defensa per part de l’equip de govern. 
 
Sra. Fuster: Acabem l’última ronda amb la seva intervenció i pot tancar el Sr. Ferreté que és 
qui ho defensa. 
 
Sr. Garcés: Los que hemos estado en el equipo de gobierno, lógicamente que sabemos 
también lo que nos decía en su momento la oposición. La oposición también justificaba y 
entendía las dificultades que todos teníamos en el momento de poder ejecutar las diferentes 
cosas. 
Y naturalmente que estamos de acuerdo en medidas individuales que se puedan establecer.  
Si vamos una por una, pues habrá un 60, 65, un 70%, con ideas que diremos, sí estamos de 
acuerdo. 
Pero si miramos la globalidad y sobretodo la forma de presentarlo, de cómo se justifica, qué 
transparencia hay y qué se nos explica de ello, es donde entran las dudas.  
Estoy totalmente de acuerdo que la realidad de la ciudad no se ajusta a proyectos anuales, es 
una ciudad ya con un tamaño, que tiene que hacer proyectos de importe elevado, y por esos 
hemos ido pidiendo siempre el cronograma, la planificación. 
Ni en el 2018 se nos ha dado ni tenemos un cronograma de un montón de inversiones que 
figuran en el 2019. No sabemos cuál es la prioridad que le dan a esos 50, 60, 70, 80 
inversiones que figuran. 
Muchísimas con una dotación de 500€, por lo tanto, está claro que esa inversión necesitará de 
modificación de crédito, pero no sabemos cuál es la planificación. Si esa modificación de 
crédito nos la van a presentar en septiembre, nos la van a presentar en noviembre, nos la van 
a presentar en diciembre. No sabemos cuál es el tempo de cada una de las acciones. 
Y eso también debería formar parte del expediente del Pleno.  
Es más, hablamos de plurianualidades, este Pleno ha aprobado plurianualidades de 
inversiones, eso no seria una novedad. Se puede hacer perfectamente. 
Pero es muy curioso dentro de los diferentes capítulos del expediente del Presupuesto, hay 
uno en el que dice cuáles son las inversiones a analizar en el próximo cuatrienio, 2020, 2021, 
2022, 2023. 
Creo que nos encontramos en esa propuesta de este equipo de gobierno, 2020, 0€ en 
inversiones, 2021, 0€ en inversiones, 2022, 0€ en inversiones.  
Pero si existe una herramienta que el propio expediente del presupuesto permite decirnos, 
ahora haremos un estudio que cuesta 25.000€ y en el 2020 empezaremos la obra y restaremos 
medio millón, en el 2021 necesitaremos un millón y medio, y en el 2022 necesitaremos un 
millón y podremos hacer un casal de cultura, un instituto,... pero no se plasma, está en algún 
documento que yo no niego que se haya trabajado, es que en absoluto decimos que no se 
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trabaje. Pero esa información no se está trasladando para nada, no se está poniendo encima 
de una mesa, y eso es lo que encontramos realmente que falta esa información. 
Entendemos también las dificultades con el Área Metropolitana, y creo que hemos sido 
comprensivos en la mayoría de cosas que se han retrasado por errores del Área Metropolitana.  
Pero hay que reconocer también que ha sido una decisión de este gobierno. Este equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Barberà del Vallès actual, en traspasar que sea el Área 
Metropolitana quien ejecute ciertas acciones. Se podría haber tomado otra decisión. No sé cuál 
hubiera sido más correcta, pero hay que reconocer que es  motivo de una decisión previa.  
Hay otros temas también que preocupan. Hablando de transparencia. Algunos formamos parte 
hoy en día yo creo que ya todo los grupos municipales formamos parte de la Comisión de 
presupuestos participativos, y claro, lo que no es de recibo es que en el presupuesto de 2019 
traslademos alguno de los proyectos que tenían que haberse adjudicado con los presupuestos 
participativos de 2018, que no se han iniciado.  
Yo entiendo que hay proyectos muy importantes, que hay que realizar en la ciudad, pero ya 
que se gasta tiempo, recursos, en explicar que es importante que la ciudadanía decida sobre 
qué cosas hace nuestra ciudad. Una vez que se ha tomado esa decisión, ejecutemos. Que no 
queden al final de ese cronograma que no tenemos, del que no disponemos. 
Y luego el tema de las propuestas.  
Las últimas propuestas que ya las ha dicho de alegaciones, a mí me gusta más decir 
alegaciones que no reclamaciones, sobre los presupuestos que habéis presentado, han sido 
siempre negativas. 
Ni tan siquiera correspondería presentar esas alegaciones, cuando yo he dicho que falta de 
recursos en modernización, que es una de esas veces que seguramente presentemos, 
entiendo que la respuesta será, no, no, eso se tenia que haber hecho antes de que hubiéramos 
hecho la aprobación inicial.  
Entendamos a qué jugamos y qué es lo que estamos haciendo.  
Y luego hay una cosita que me gustaría, dentro de este gran volumen de inversiones que yo no 
he sabido encontrar. No he sabido encontrar y quizás reconozco que no he podido preguntaros 
hoy y os lo pregunto ahora. ¿Se aprobó en este Pleno una moción en el tema de deportes, de 
hacer un estudio para un tema de raqueta y fútbol siete? No sé si está en alguna partida, o se 
ha caído o se va a trasladar del 2018 seguramente. No sé, me gustaría saber cómo está ese 
tema. Gracias. 
 
Sr. Díaz: No bàsicament, el tema de l’àrea.  
He parlat dels tempos, amb el tema de la gestió dels tempos. Jo no estic criticant...jo no estic 
entrant amb el que ha passat al carrer Murillo, que és un altre tema. 
Estic dient que a nivell de gestió del que és la redacció, l’aprovació d’un projecte que tingui el 
temps de redacció, d’aprovació inicial, definitiva, després que hagis de fer la licitació. Dic que 
s’està anant molt més tard, que el que està anant l’administració local. 
Suposo que d’això s’haurà de treure una conclusió i que si tenim l'oportunitat de tornar a 
governar, doncs hem après també la lliçó de què com s'haurien de gestionar. 
El tema de les plurianualitats, torno a insistir, potser la facilitat seria que bona part d’aquests 
projectes ja es declaressin de partida plurianual. Perquè de fet ja hem utilitzat aquell instrument 
quan hem vist que hi ha un problema de gestió.  
Després, tot el tema de cronograma, torno a insistir, suposo que Junts per Barberà seríem els 
primers interessats de què... ara jo entenc que aquesta part que has comentat, perquè al final 
el que mana és l’aprovació d’aquest pressupost, vull dir, és un tema de ciutat, allò tindria un 
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sentit, per exemple, ara que estem parlant del tema, entrarem amb el tema de l’institut, doncs 
que diguéssim que aquí sí que entraríem, però que torno a insistir, ja hi ha dificultats, i és 
veritat però perquè cada espai polític on hi ha uns programes, uns pactes de govern, o que hi 
ha diferents formes de veure, vull dir, si no s’està, ja ho dic, on es plasma és en el pressupost, 
on hem anat treballant les plurianualitats o projectes que duren més d’un any, o projectes que 
fins i tot poden durar tres anys, amb la seva gestió fins que es realitzen, vull dir, això s’ha 
plasmat en el pressupost que hem anat aprovant cada any. 
Ara el document aquell que tu dius de dir, és que hi ha 0. Hi ha 0 perquè històricament hi ha 
hagut 0. Ja m’agradaria que estiguéssim obligats com Administració local, a què hi hagués un 
document on digués... que hem après.  
Tu estaràs dient, és que l'oposició..., nosaltres com a Junts per Barberà no hem estat mai a 
l’oposició.  
És la primera vegada que estàvem a l’ajuntament, però hem après moltes coses també.  
Hem après que a l'hora de planificar i fer bé les coses, potser es té molt clar des de l’inici que 
es vol fer en un període de quatre anys, perquè torno a insistir, el problema és aquest. És que 
treballem amb els quatre anys amb el mandat, doncs és una cosa que jo entenc que des de 
l’equip de govern s’ha mirat de tancar també. Amb alguns projectes, és a dir, oblidem-nos del 
tema dels quatre anys i les urgències perquè hi ha unes eleccions, no sé que... 
Que podràs explicar del que has fet? El que entrem en un calendari... el que passa que és el 
que dic, dir bueno sí, generem l’espai. 
Jo estava parlant com a responsable que m’ha tocat tot el tema de gestionar molts projectes de 
diferents àrees i de diferents interessos, estic parlant d’això.  
Que des de l’àrea econòmica i des de l’ajuntament, potser s’hauria de generar un espai per ser 
més valents i perquè jo crec que ajudaria a l'hora de redactar els projectes i a desenvolupar-los, 
que la ciutadania tingués clar des de l’inici, que no estiguin cada any improvisant, però és que 
s’ha fet ara i s’ha fet també històricament. 
Vull dir sí, els primers interessats, i la ciutat jo crec que ho entendria, perquè tu estaries dient, 
bueno, un any cap aquí, aquests són els grans projectes de ciutat. 
El que passa que torno a insistir, aquí funcionem amb els quatre anys de mandat que és el 
gran error. El gran error és funcionar només amb, tinc quatre anys i vaig a fer tot el que...no, 
però és que això s’ha de trencar i ho estem intentant trencar amb el que estem explicant a 
nivell de projectes que quedin pel que digui la ciutadania i decideixi les properes eleccions 
municipals. Gràcies. 
 
Sr. Ferreté: Res, només agrair a tots les crítiques, les assumeixo i agrair-vos també la 
manifestació del vot que teniu. 

__________________________ 
 
3.1. - CONVENIS, SUBVENCIONS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS / CIUTADANS 
 
3.1.1. - ADCC-U130-N524180027 (2018GACO003369). APROVACIÓ DE LES BASES 
REGULADORES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER LA PROMOCIÓ DE PROGRAMES D'ACTIVITATS 
EN EL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS REALITZATS PER ENTITATS SENSE 
FINALITAT DE LUCRE 
 
Antecedents: 



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
  
 
 

 
Expedient : 2018N018000013  

Ref.: X2018014302  

 

pàg. 29 de 66 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 08fcadc9-762b-4091-ab68-70d363e50855 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

La Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, regulen les formes i els  procediments 
pels quals l'Administració Local pot atorgar  subvencions, amb l'objecte de donar resposta, amb 
mesures de caràcter financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats 
públiques o privades. 
 
De forma específica, en el seu article 17 estableix que  les bases reguladores de les 
subvencions de les corporacions locals s'han d'aprovar en el marc de les bases d'execució del 
pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança 
específica per a les diferents modalitats de subvencions. 
 
L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès va ser aprovada 
pel Ple municipal inicialment el passat 27 de juny de 2018 i definitivament el 25 de setembre de 
2018.  
 
Aquesta ordenança concreta, entre d'altres qüestions, la definició de l'objecte de la subvenció, 
els requisits que han de reunir els/les  beneficiàries, el diari oficial en què s'ha de publicar 
l'extracte de la convocatòria, per mitjà de la BDNS, les condicions de solvència i eficàcia, el 
procediment de concessió, els criteris objectius d'atorgament, la quantia individualitzada de la 
subvenció o criteris per a la seva determinació, els òrgans competents per a l'ordenació, la 
instrucció i la resolució del procediment, el termini en que ha de ser notificada la resolució, la 
determinació de la documentació específica per garantir l'adequada justificació, el termini i 
forma de justificació, les mesures de garantia, la possibilitat de fer pagaments anticipats i 
abonaments a compte, les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les 
condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la 
modificació de la resolució, la compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions per a la 
mateixa finalitat i els criteris de graduació dels possibles incompliments. 
 
Concretament, en el seu Títol V, del Procediment de Concurrència, article 17 d'Inici del 
procediment, apartat 1, s'explicita que "Prèviament a la convocatòria del procés de selecció, el 
Ple municipal haurà d’aprovar i publicar les corresponents Bases reguladores específiques." 
 
La ciutat de Barberà del Vallès disposa d'un ampli teixit associatiu que desenvolupa activitats 
en la ciutat en els àmbits de  l'equitat de gènere, la promoció de la salut, la protecció i el 
benestar dels animals, l’atenció a la gent gran, l’atenció a la dependència, l’afavoriment de la 
cohesió social, el lleure infantil i l'atenció a la joventut, l’atenció a la població nouvinguda, la  
promoció cultural i cívica, la  convivència i el civisme i la promoció del voluntariat 
 
En els darrers anys, s’ha produït un creixement important d'aquestes  organitzacions no 
lucratives i el seu rol a la ciutat és cada vegada més reconegut.  
 
Les entitats ciutadanes tenen un important paper, tant en la prestació de serveis i activitats que  
complementen -i en ocasions supleixen-  els  atribuïts a la competència de les administracions 
públiques, com també en la creació de cultura de participació democràtica, l'afavoriment de 
processos de creixement personal, de compromís, d'aprenentatges, de voluntariat solidari, de 
reflexió crítica,  basats en principis democràtics i solidaris i  generadors de canvi, igualtat i 
cohesió social. 
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És voluntat de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Barberà del Vallès fomentar -a través de la 
col·laboració i les accions corresponsables amb el moviment associatiu de la ciutat-  les 
activitats o projectes que afavoreixin activitats d'interès públic o social amb les finalitats de 
millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat, promoure l'associacionisme i el voluntariat, 
fomentar valors socials i culturals, millorar els canals de participació ciutadana, afavorir la 
cooperació entre el sector públic i  el sector privat no lucratiu, promoure un desenvolupament 
més sostenible i apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats 
mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.  
 
En aquest sentit, l'Oficina de Convivència i Participació Ciutadana ha vehiculat un procediment 
de consulta i estudi per a la elaboració d'unes Bases Reguladores de Subvencions pel qual 
s'ha reunit i treballat amb els diferents actors implicats: els serveis administratius de l'Àrea de 
Drets Civils i Ciutadania, el personal tècnic dels diferents àmbits implicats, les entitats i 
associacions de la ciutat i els i les responsables polítiques de les regidories. Fruït d'aquest feina 
s'ha redactat una proposta de Bases, que és la que s'acompanya a aquest expedient i que 
pretén recollir i donar resposta a la legalitat vigent, a la voluntat municipal de donar suport a les 
iniciatives associatives de la ciutat i a les demandes del teixit associatiu de Barberà del Vallès. 
 
En funció dels antecedents i els fonaments de dret exposats, amb els objectius de regular els 
processos de concessió d’ajuts econòmics i infrastructurals a les entitats que promoguin 
activitats en el municipi de Barberà del Vallès,  es proposa al Ple Municipal l'adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la promoció de programes d'activitats en el municipi de 
Barberà del Vallès realitzats per entitats sense finalitat de lucre adjuntes en aquest expedient, 
que estableixen l'objecte i finalitats, marc normatiu, sol·licitants i requisits, criteris obligatoris i 
prioritaris de concessió, procediment i valoració de sol·licituds, forma de justificació i pagament 
dels ajuts per a les entitats que realitzin programes d'activitats en els àmbits de l'equitat de 
gènere, el lleure infantil i l'atenció a la joventut, la promoció de la salut, la protecció i el benestar 
dels animals, l'atenció a la dependència, a les situacions en risc i a l'exclusió social, l'atenció a 
la gent gran, l'atenció a la població nouvinguda, la promoció cultural, la promoció d'activitats 
veïnals i la promoció del voluntariat, que es desenvolupin en el municipi de Barberà del Vallès i 
que substitueixen, en la seva totalitat les aprovades pel Ple Municipal de data 29 de novembre 
de 2017. 
 
Segon.- Publicar un extracte de les bases reguladores al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i procedir a la publicació íntegra en el tauler d'anuncis municipal i el Portal Municipal 
de Transparència. 
 
Tercer.- Deixar sense efecte les Bases reguladores de concessió d'ajuts econòmics i 
infrastructurals a entitats sense finalitat de lucre que promouen activitats en el municipi de 
Barberà del Vallès,  aprovades pel Ple Municipal de data 29 de novembre de 2017. 
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Quart.- Iniciar expedient per a la convocatòria dels ajuts, que serà aprovada per la Junta de 
Govern Local, a càrrec del pressupost de l'exercici de l'any 2019. 
 
Cinquè.- Facultar indistintament a l’alcaldessa Sra. Sílvia Fuster Alay, a  la Sra. Mireia Sánchez 
Pi, regidora en l'àmbit competencial i matèries específiques en Associacionisme i relacions amb 
entitats, al Sr. David Clarà García, regidor en l'àmbit competencial de Serveis Socials i 
Emergència social i al Sr. Francisco Blanco Romero, regidor en l'àmbit competencial i matèries 
específiques del Programa Municipal per a la Gent Gran i Esports, per a la signatura dels 
documents que es derivin  dels presents acords. 
 

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. Sánchez: Bona tarda de nou. 
L’ordenança general de subvencions de l’ajuntament de Barberà del Vallès, va ser aprovada 
definitivament el 25 de setembre de 2018. 
Aquesta ordenança en el seu títol cinquè del procediment de concurrència, l’article 17 d’inici del 
procediment, a l’apartat 1, s'explicitava que, prèviament a la convocatòria, del procés de 
selecció, el Ple municipal haurà d’aprovar i publicar les corresponents bases reguladores 
específiques. 
En aquest sentit, l’oficina de convivència i participació ciutadana, ha vehiculat un procediment 
de consulta i estudi per a l'elaboració d’unes bases reguladores de subvencions pel qual s’ha 
reunit i treballat amb els diferents actors implicats. 
Els serveis administratius de l’àrea de drets civils i ciutadania, el personal tècnic dels diferents 
àmbits implicats, les entitats i associacions de la ciutat, i les representants polítiques de les 
regidories.  
Fruit d’aquesta feina, s’ha redactat una proposta de bases, i bé, que pretén recollir i donar 
resposta a la legalitat vigent, a la voluntat municipal de donar suport a les iniciatives 
associatives de la ciutat i a les demandes del teixit associatiu de Barberà del Vallès. 
Amb els objectius, això de regular proposem al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
(Efectua una lectura de la part resolutiva del dictamen, la qual no es transcriu per 
constar en el punt 3.1.1 de la preacta) 
 
Sra. González: Gràcies, bona nit. 
Bueno només, molt breument, és per dir el nostre sentit del vot, que serà a favor, ja a la 
Comissió Informativa se'ns va informar i entenem que aquesta Base serà per agilitzar tant la 
feina de l’administració, en aquest cas de l'Ajuntament, com de les entitats, se’ns va explicar 
també, no? Que posteriorment, es parlaria amb les entitats, per una mica explicar tot el procés, 
com anirà, sobretot tot el tema de justificació, perquè també entenem que bueno, que és per 
facilitar la feina de tots plegats. Gràcies. 
 
Sr. Garcés: Sí, bona nit. 
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Si estava esperant, pensaba que habría más intervenciones por eso me estaba retrasando. 
Disculpa. 
Sí, sobre este tema votaremos a favor, pero bueno, son las primeras..., la primera vez que 
después de haber aprobado un reglamento general de subvenciones, ya aprobamos unas 
específicas en base a esos generales.  
Cuando se aprobaron los generales, hicimos ya una serie de alegaciones, aportaciones, en su 
momento, y vemos que lo que se nos comentó, que seguramente se podía mejorar, en las 
específicas, en este caso en ningún caso se ha ajustado. 
Fundamentalmente me refiero a dos temas. Un tema es el importe en el que se ha fijado para 
hacer la justificación abreviada, diferente de lo que sería la justificación global, que se fijó en la 
ordenanza de subvenciones generales en 6.000€ y que creíamos que en algún caso concreto 
se podía rebajar. Lógicamente imaginaran, pues bueno podría ser, pero no hemos visto 
ninguna de la que hemos aprobado en esta ocasión, se ha rebajado y se ha mantenido en los 
6.000€. 
Me gustaría un poco saber porqué se ha mantenido ese importe máximo. 
Y luego también nos sigue preocupando sobretodo el tema entidades, entidades que realizan 
actividades a lo largo de todo el año, que empiezan ya en enero a hacer actividades, que 
algunos han lamentado que todavía no han recibido la segunda parte de la subvención del 
2018 y que entendemos que dificulta su actividad que mientras no se hace la convocatoria, 
presentan las propuestas, realizan, cobran el anticipo, luego la justificación se va alargando y 
tienen que ir adelantando bastantes fondos estas pequeñas asociaciones. 
Simplemente por eso que me hubiera gustado también, se hubiera acortado los plazos 
temporales además de haber reducido el límite de importe a la hora de hacer la justificación 
abreviada. Nada más. 
 
Sra. Sánchez: Sí. Del tema de l'import, jo és cert que també, no?, era partidària d’agafar la 
proposta, però és cert que al final se ha treballat molt a nivell tècnic i deien..., si cada vegada, 
no? Ens demanen com més paperassa i continuem demanant més paperassa a les entitats 
doncs també és més temps que no hem d’estar amb les entitats treballant. 
És cert que potser el que hem de valorar o anar a dir, bueno potser les subvencions haurien de 
ser també plurianuals, no? Que crec que és un tema que s’hauria de començar a treballar, 
perquè això, perquè no passi que tu has d’estar cada any. I bé entenc que això ha de ser un 
tema que si que la intenció és que sigui com més ràpid a l'hora d’aprovar subvencions.  
És cert que tenim la proposta de que les subvencions surtin a la primera Junta de Govern Local 
del 2019. De totes maneres, entre que presenten la proposta, surt la convocatòria i tot, ja 
sabem que això s’allarga. 
Clar, la idea seria, si no es modifica i es fa bianual, per exemple, potser aquesta, com això si 
s’aprova per Ple. Ja no s’ha de tornar a aprovar fins que algú decideixi que s’han de canviar o 
la llei digui que s’ha de canviar. Doncs potser a la Junta de Govern Local d’octubre es poden 
presentar les noves bases de cara al 2020, si no es decideix això. Qui vingui, fer-ho bianual, 
que jo crec que seria també una bona opció i una bona manera de treballar de cara a facilitar a 
les entitats. I res més. Gràcies. 

______________________ 
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3.2. - CONVENIS, SUBVENCIONS DE COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
3.2.1. - ADCC-U041-N523180019 (2018GACO003286). DONAR COMPTE DEL DECRET 
D'ALCALDIA NÚM. 003421, DE DATA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018, SOBRE 
L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 
 
Donar compte al Ple del Decret d'alcaldia núm. 2018LLDCD003421, de data 19 de novembre 
de 2018, la part resolutiva del qual, es transcriu a continuació: 
 
"Primer:  Acceptar la subvenció, per un import de CINQUANTA-CINC MIL CINC CENTS VINT-
I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÊNTIMS (55.524,92 euros), atorgada pel 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i destinada al sosteniment del 
funcionament de l'Escola Municipal de Música per al curs 2016-2017. 
 
Segon: Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer: Donar compte de la present resolució al Ple municipal en la propera sessió en què es 
reuneixi." 
 

EL PLE ÉS DÓNA PER ASSABENTAT 
______________________ 

 
4.1. - EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA D'ANIMALS DOMÈSTICS I 
COMPANYIA 
 
4.1.1. - 2018X2850022         (2018GACO003387). IMPOSICIÓ SANCIÓ PER INFRACCIÓ A 
L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS 
 
Atès el contingut de l'expedient sancionador tramitat a nom de JMG, per presumpta infracció a 
l’Ordenança reguladora de la tinença d'animals de Barberà del Vallès (ORTA), en concret al 
seu article 25.2  per "menar un gos de raça Pit Bull Terrier, catalogada com a potencialment 
perillosa, sense lligar ni morrió posat per la via pública", fets que consten detallats en l'informe 
de la secció de Serveis Socials i Salut núm. 18/078 incorporat a l'exp. 2018X2850022. Aquest 
expedient s'ha incoat per decret de l'Alcaldia núm. 2018LLDC002625, de data 23/08/2018, en 
exercici de les facultats que li van ser delegades en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos per acord de Ple de data 28 de febrer de 2018 (BOPB, de 08/05/2018).  
 
Atès que la tramitació de l'expedient  s'ha dut a terme per procediment ordinari regulat a l'article 
64 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i la mateixa s'ha ajustat a la normativa sancionadora d'aplicació en aquesta matèria, 
amb respecte als drets d'audiència i defensa que emparen a la persona afectada per la 
possible sanció a imposar. 
 
D'acord amb les actuacions instructores dutes a terme i l'informe jurídic emès en resposta a la 
les al·legacions formulades per la persona interessada en relació amb la graduació de la 
sanció, incorporat en l'expedient; amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa 
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núm.1 de Serveis Generals i Serveis Públics Municipals; i fent ús de les facultats que confereix 
a aquest òrgan municipal l'article 63.2. apartat a) de l’Ordenança reguladora de la tinença 
d'animals, es proposa l'adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Prestar conformitat al procediment sancionador a nom de JMG, tramitat en l'expedient 
2018X2850022, per presumpta infracció a l’Ordenança reguladora de la tinença d'animals de 
Barberà del Vallès (ORTA), en concret al seu article 25.2 pel fet de: "menar un gos de raça Pit 
Bull Terrier, catalogada com a potencialment perillosa, sense lligar ni morrió posat per la via 
pública".  
 
Segon.- Declarar la responsabilitat administrativa de JMG per la comissió d'una infracció a 
l'article 25.2 de l'ORTA, qualificada com a falta greu, i en conseqüència, procedir a la seva 
sanció mitjançant la imposició d'una multa per import de 401,00 €, atenent als criteris de 
graduació d'aplicació previstos a la normativa infringida, amb fonament en l'informe jurídic emès 
el contingut del qual es donarà trasllat a la persona interessada. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació d'aquesta multa, executiva en els termes previstos a l'art. 98.1 b) 
de la Llei 39/2015, que es notificarà oportunament a la persona interessada per l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions que té delegades. 
    
Quart.-  Notificar aquest acord a la persona interessada, amb expressió dels recursos dels que 
sigui susceptible la mateixa, així com notificar-lo a l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona als efectes escaients en el marc de les funcions que ostenta per 
delegació. 
 

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

__________________________ 
 
4.1.2. - 2018X2850023         (2018GACO003396).  IMPOSICIÓ SANCIO PER INFRACCIÓ A 
L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS 
 
Atès el contingut de l'expedient sancionador tramitat a nom de JMG, per presumpta infracció a 
l’Ordenança reguladora de la tinença d'animals de Barberà del Vallès (ORTA), en concret al 
seu article 23  per "no disposar de la preceptiva llicència emesa per aquest Ajuntament per a la 
tinença del seu gos de raça PitBull Terrier, catalogada com a potencialment perillosa, i, a més, 
tampoc l'ha inscrit en el Cens municipal d'Animals de Companyia", fets que consten detallats en 
l'informe de la secció de Serveis Socials i Salut núm. 18/078 emès arran de l'Acta estesa per la 
Policia Local incorporat a l'exp. 2018X2850023. Aquest expedient s'ha incoat per Decret 
d'Alcaldia núm. 2018LLDC002626, de data 23/08/2018, en exercici de les facultats delegades 
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en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos per acord de Ple de data 28 de febrer 
de 2018 (BOPB, de 08/05/2018). 
 
Atès que la tramitació de l'expedient  s'ha dut a terme per procediment ordinari regulat a l'article 
64 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i la mateixa s'ha ajustat a la normativa sancionadora d'aplicació en aquesta matèria, 
amb respecte als drets d'audiència i defensa que emparen a la persona afectada per la 
possible sanció a imposar. 
 
D'acord amb les actuacions instructores dutes a terme i l'informe jurídic emès en resposta a la 
les al·legacions formulades per la persona interessada en relació amb la graduació de la 
sanció, incorporat en l'expedient; amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa 
núm.1 de Serveis Generals i Serveis Públics Municipals; i fent ús de les facultats que confereix 
a aquest òrgan municipal l'article 63.2. apartat a) de l’Ordenança reguladora de la tinença 
d'animals, es proposa l'adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Prestar conformitat al procediment sancionador a nom de JMG, tramitat en l'expedient 
2018X2850023, per presumpta infracció a l’Ordenança reguladora de la tinença d'animals de 
Barberà del Vallès (ORTA), en concret al seu article 23 pel fet de: "no disposar de la preceptiva 
llicència emesa per aquest Ajuntament per a la tinença del seu gos de raça PitBull Terrier, 
catalogada com a potencialment perillosa, i, a més, tampoc l'ha inscrit en el Cens municipal 
d'Animals de Companyia". 
 
Segon.- Declarar la responsabilitat administrativa de JMG per la comissió d'una infracció a 
l'article 23 de l'ORTA, qualificada com a falta molt greu, i en conseqüència, procedir a la seva 
sanció mitjançant la imposició d'una multa per import de 1.502,53 €, atenent als criteris de 
graduació d'aplicació previstos a la normativa infringida, amb fonament en l'informe jurídic emès 
el contingut del qual es donarà trasllat a la persona interessada. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació d'aquesta multa, executiva en els termes previstos a l'art. 98.1 b) 
de la Llei 39/2015, que es notificarà oportunament a la persona interessada per l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions que té delegades. 
    
Quart.-  Notificar aquest acord a la persona interessada, amb expressió dels recursos dels que 
sigui susceptible la mateixa, així com notificar-lo a l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona als efectes escaients en el marc de les funcions que ostenta per 
delegació. 

 
VOTACIÓ: 

 
Aprovat amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: 17 (2 ERC, 4 JUNTSXB, 5 PCPB, 6 PSC) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 4 (2 RECUPEREM, 2 PP) 
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__________________________ 
 

4.2. - MOCIONS 
 
4.2.1. - 2018N060U0240041     (2018GACO003376).  MOCIÓ PRESENTADA PEL 
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE RECUPEREM PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA T-
MOBILITAT 
 
Moció presentada pel portaveu de Recuperem Barberà, el text íntegre es transcriu a 
continuació: 
 
"Recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat provisionalment la modificació de 
l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo efectiu en els 18 
municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat. 
 
Aquesta modificació respon entre d’altres motivacions a la voluntat per part de l’AMB d’integrar 
aquests 18 municipis en la corona 1, restant pendent l’acord amb l’Autoritat Metropolitana del 
Transport, òrgan competent en la zonificació i en el sistema tarifari integrat del transport públic 
de Catalunya. 
 
La previsible integració d’aquests municipis a 1 de gener de 2019 posarà de nou en evidència 
la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a determinats 
municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera encara més greuge. 
Són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les zones en 
considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris de mobilitat i 
sostenibilitat del sistema. 
 
Els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Associació de municipis 
per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses per assolir un finançament 
estable pels municipis associats per tal de que puguin fer front a la millora i manteniment dels 
transports públics. 
 
L’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la zonificació, a 
priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que permetrà una definició més 
ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el post-pagament per distància 
recorreguda i temps.  
 
El projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos 
ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb un nou 
horitzó previst pel 2019, però sense data concreta. 
 
L’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda per Indra, 
CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat objecte de dues sancions 
per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de 99.231 euros per incompliment de les 
obligacions derivades de la manca d’inversió que ha provocat un endarreriment en l’execució 
del projecte i de 20.000 euros per incompliment de determinades directrius del responsable del 
contracte del projecte T-Mobilitat.  



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
  
 
 

 
Expedient : 2018N018000013  

Ref.: X2018014302  

 

pàg. 37 de 66 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 08fcadc9-762b-4091-ab68-70d363e50855 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

És palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel desplegament de 
la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada tantes altres. 
 
Atesos els antecedents manifestats, el Grup Municipal Recuperem Barberà proposa els 
següents: 
 
ACORDS  
 
Primer.- Exigir al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l’any 2019 
amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que 
deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori. 
 
Segon.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport 
Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents 
fases de desplegament i execució. 
 
Tercer.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incompliments i 
si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat 
pels reiterats incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són 
constitutius de rescissió del mateix. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al conseller de 
Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Autoritat 
Metropolitana del Transport (ATM), a l’Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà 
(AMTU), a les entitats municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP)" 

_______________________ 
 

VOTACIÓ: 
 

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

_______________________ 
 

INTERVENCIONS 
Durant el debat de la moció, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquesta, es van 
produir les intervencions següents: 
 
Sr. Rivera: Gràcies. Faré lectura, vist que no és molt extensa, faré lectura de la moció. 
 
(Efectua una lectura de la moció presentada pel portaveu del grup municipal Recuperem, 
la qual no es transcriu per constar íntegra en el dictamen 4.2.1 de l'acta)  
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Cal dir, que en els últims dies, s’ha anunciat que el calendari no serà pel 2019 sinó pel 2021, 
des de Conselleria, jo ho deixo aquí i en tot cas a partir del debat pues farem les esmenes que 
correspongui. Gràcies. 
 
Sr. Pubill: Sí, nosaltres en base a aquesta moció que ens presenten els companys i 
companyes de Recuperem, havíem fet unes quantes esmenes, bàsicament anaven amb temes 
de gramàtica, diguéssim, de paraules que ens agradaven una mica més a les que estaven 
posades. Però sobretot com que no s'han acceptat aquestes esmenes votarem abstenció. Vull 
dir, no estem en contra, però sí que una mica per coherència de què aquesta, una moció molt 
semblant a aquesta es va presentar al Parlament,  i el grup d’Esquerra que també hi va fer 
aquestes esmenes, doncs de, diguéssim per no entrar en lluita i ser coherents amb el que es 
vota també al Parlament, ens abstindrem. 
 
Sr. Díaz: Anunciar el vot favorable de Junts per Barberà, i sí que la moció dóna... de fet Junts 
la va valorar des del punt de vista d’introduir alguns elements però que no són relacionables 
estrictament amb els acords, que és el punt que ja ha exposat el Pepe en relació al tema del 
tribut metropolità i que diguéssim que aquesta moció és totalment actual si hem de tractar 
doncs el que va passar aquesta setmana al Consell Metropolità de l'àrea metropolitana. 
Bàsicament perquè sí que a part d’exigir a la Generalitat, també potser des de Junts per 
Barberà, i així també hem estat còmodes, afegint algun punt també perquè el govern de l’àrea 
metropolitana doncs no aprofités també aquests retards per fer una imposició de si que és el 
tema del tiquetatge, que a partir de l’1 de gener, doncs les persones de 18 municipis que són 
de la segona zona tarifaria que estan dins l’AMB, doncs tindrà una rebaixa amb el tiquet, ara 
s’anomena tarifa plana, abans era la integració a la zona 1. Ara es tarifa plana. Però que això 
suposarà també, i és la imposició que s’ha fet des del govern Metropolità un nou tribut que 
s’haurà de pagar. 
I també amb un canvi que diguéssim que és important que s’expliqui a la ciutadania, perquè 
diguéssim que aquest tribut metropolità feia esment al fet que fins que els ajuntaments no 
tinguéssim un nivell equivalent o assimilable, tots de l'àrea, de la institució del que és un 
municipi de l’àrea metropolitana, doncs que hi havia municipis que estiguessin en una situació 
de deficiència que no havien de pagar aquest tribut. 
Aquest text s'anul·la, per tant, s’ha imposat un criteri que tendia a reequilibri i es treu un text 
que ja no parla de reequilibrar el territori des del punt de vista de l'accés al transport col·lectiu 
perquè com bé s’ha donat en el cas de Barberà, la situació és totalment desigualitaria, respecte 
a altres municipis de la zona 1 actuals a nivell de transport col·lectiu. 
L’Ajuntament de Barberà va presentar les seves al·legacions, també l’Ajuntament de Sant 
Cugat i els ajuntaments de municipis vallesans i també de Cerdanyola.  
I sí que volia explicar això, vull dir que la resposta del Govern metropolità va ser no fer cas de 
cap de les al·legacions, en sentits diferents, i imposar aquest canvi que sí que és veritat que 
serà una bona notícia per persones que utilitzen el transport col·lectiu però que diguéssim que 
genera molts dubtes, des del punt de vista de com s'articularà el tribut, que és una de les 
al·legacions que va fer l’Ajuntament de Sant Cugat, fins i tot anunciant que aniria als tribunals 
perquè no s’havia donat resposta i fins i tot els serveis tècnics de l’àrea metropolitana tenien 
dubtes de l’aplicació, de si s’estava fent correctament l’aplicació de l’IBI segons els valors, els 
canvis que arrossega de cada municipi.  
També en el cas de Barberà, doncs situacions que es poden donar que no s’han tingut  en 
compte en un municipi, que segons l’àrea metropolitana, som frontera, no?  



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
  
 
 

 
Expedient : 2018N018000013  

Ref.: X2018014302  

 

pàg. 39 de 66 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 08fcadc9-762b-4091-ab68-70d363e50855 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

Vull dir, nosaltres no som frontera de Sabadell, som també l’àrea metropolitana del Vallès o de 
Sabadell i que diguéssim la situació que ens podem trobar a partir d’ara a nivell de mobilitat en 
el tema de què hi hagi gent que opti per baixar amb el seu cotxe al nostre pàrking de l’estació 
de Renfe per poder fer ús d’aquest tiquet més assequible, no? 
Són aspectes que no s’han solucionat o també el missatge que es dóna als municipis 
metropolitans d’aquesta antiga zona 2, que diguéssim que no tenim expectatives d’inversions ni 
de millora, que diguéssim que s’ha tret d’un text que abans obligava a que hi hagués una 
política de reequilibri i que el pitjor de tot també va ser el missatge que es va donar des del 
govern metropolità d’imposició. 
Es veritat que fa molts anys que es demana que més que estar discutint, perquè ara de fet 
estem a la mateixa zona que el municipi de Santa Perpètua, ...zona ...2C o 2D,  
Una situació una mica esperpèntica com Ajuntament tenim problemes, espero que demà 
podem anunciar a la ciutadania a nivell de la web municipal què suposa això, perquè s’han fet 
consultes a nivell tècnic de com explicar.  
Tampoc tenim clar si les màquines expenedores, de l’estació de Renfe, a dia 1 de gener sabrà 
funcionar amb aquest invent que s’ha fet, però sí que s’ha fet l’anunci de què diguéssim que és 
totalment actual i que tornem a reivindicar que potser el més normal és que estigués aquesta 
targeta T-Mobilitat, que aniria en base al quilometratge, que a Catalunya seria una sola zona i 
que diguéssim que aquesta... tant de bo s'avancés.  
Sí que l’anunci que s’ha fet és que es retardarà però que també això no justifica que el govern 
de l’àrea metropolitana hagi imposat una mesura que sí que és veritat que a curt termini pot ser 
molt benvinguda per part dels usuaris i usuàries del transport col·lectiu però que a nivell del 
conjunt d’aquests municipis ens suposarà també unes càrregues que no s’han justificat bé i 
que, tant de bo, s'haguessin escoltat les al·legacions que es van presentar per part dels 
municipis que majoritàriament eren del Vallès Occidental. Gràcies. 
 
Sr. Ferreté: Sí, bona tarda. Estem aquí davant d’un acord, una proposta d’acord que ja 
t’avanço que votarem que sí, perquè estem d’acord amb l'esperit i amb la filosofia, malgrat que 
queden moltes coses per estudiar. 
La primera pregunta que he de fer és, això resulta més barato per l’usuari? Si resulta més 
barato, qui paga la diferència? Perquè clar, ara estem entrant dintre de tota la tarificació 
aquesta de l'àrea metropolitana i resulta que els ciutadans de Barberà hauran de pagar-ho.  
I ja t’avanço, és més un vot amb el cor que no pas amb la raó. Esperem que el temps ens pugui 
arribar a donar totes les explicacions que comporta aquesta T-Mobilitat. Gràcies. 
 
Sr. Báez: Hola bona nit.  
Bé, jo crec que del que era la moció que parlava de la T-mobilitat ens hem passat a la 
implantació o la implantació tarifaria de les corones, i per això aquest vot que no acaba de ser 
prou clar encara que votarà o gustarà com a sí. 
Però parlàvem de la T-mobilitat i el retard de la T-mobilitat és cert que està llastrant a 
Barcelona i a la seva àrea metropolitana, d’entrada com a capital innovadora, no? Perquè va 
ser precisament on ens trobem a la capital mundial de la tecnologia i aquesta capital i també a 
la vegada vam ser designats per ser-lo també de la mobilitat a Europa. I, per tant, d’aquí surt 
tota aquesta història de la T-mobilitat.  
Però és obvi tal com diu la moció que les administracions no han estat capaces de posar-la 
com avantguarda en el tema dels bitllets de transport, no?  
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La T-Mobilitat, com bé diu, es va adjudicar al 2014 com una innovadora forma de pagament, 
que és el que és realment. I d'accés al transport públic i com a bandera el que devia fer és 
rellevar aquells actuals títols que tenim ara i tal com ha succeït doncs no sé a França, a París, 
vull dir, o a Londres, no? 
Però és cert, també acumula aquests dos anys de retard i l'ATM doncs no preveu la seva 
completa implantació fins al 2021, com també t’ha dit el Pepe. 
I això suposarà un sobrecost d’entrada pel ciutadà de 24.000.000 €, no? 
I com ho arreglen? Doncs, de moment ho han arreglat pagant, també com diu la moció, aquest 
grup que en teoria... junt amb l'Autoritat del Transport Metropolità la de llençar, doncs 
sobreposarà que amb aquests 24.000.000 € de sobrecost, és a dir, que seguiran cobrant més, 
de moment estan pagant només 120.000 € que és el que suma en números rodons les multes 
que també s’han comentat, no? 
Com deia, per nosaltres la T-mobilitat és un producte que és important, però també sensible i 
pot generar desconfiança, com ja crec que s’ha posat també de manifest mitjançant aquestes 
al·legacions que ha fet l’Ajuntament o mitjançant les paraules del portaveu de la Plataforma 
Ciutadana per Barberà. I que consti que tampoc estem d’acord, que s’ha d’equilibrar el menys 
cost que tindrà la ciutat de Barberà amb el sobrecost que tindran altres ciutadans de Barberà 
amb l’IBI com a inicialment estava previst, no? Que jo espero que també s’ajusti, evidentment. 
Però volem aquesta T-Mobilitat com a estàndard tecnològic que vulgui més enllà de la 
integració tarifaria, com es deia també abans. 
No només per la reducció del preu, que pels ciutadans de Barberà, i si parlem d’aquesta corona 
i d’aquesta integració tarifaria, suposaria una reducció del 50% del cost amb el bitllet, amb el 
que fa Barcelona o... però bàsicament per anar a Barcelona, no? Que reduïm una zona. 
Però també aquesta T-Mobilitat té una tecnologia que també la volem, que es la Contacless o 
la del telèfon mòbil i que mitjançant aquest registre de dades i d’usuaris, també com s’ha dit, 
doncs permet també fer això, no?  
Primar també els kilòmetres que s’han recorregut, i que, per tant, no podem estar d'acord, no? 
O sigui, no podem estar d’acord, no podem estar d’altra manera que d’acord amb la moció però 
hem d’anar primer amb el que és la T-Mobilitat i després a la tarificació o al revés, primer en 
parlem de la tarificació si voleu i després de la T-Mobilitat però si ho barregem crec que 
acabem una mica despistant a la gent que ens escolta, no? De totes maneres com he dit, 
votarem a favor. Gràcies. 
 
Sr. Rivera: Molt breument agrair a les intervencions, agrair la proposta d’esmenes que ens van 
fer les companyes d’Esquerra Republicana. Nosaltres hem mantingut la moció perquè és una 
moció que s’està presentant a molts municipis de l’àmbit metropolità i més enllà. 
Una mica, la idea de la T-Mobilitat és acabar amb aquesta injustícia que tenim i és que com 
més t’allunyes del centre radial del centre de Barcelona, menys serveis tens i més has de 
pagar. 
Es tracta de què el sosteniment del transport públic sigui més just. 
I és veritat, i no ho he dit en la lectura de la moció, que, per exemple el tema de la T-16 i la 
targeta rosa metropolitana, no estan resolts, amb aquest tema, que és un tema ben important. 
Falten coses, i quant al tribut metropolità, és cert que és molt difícil que no s’apliqui, però, com 
molt bé deia abans el Fabi, ha de ser efectiu, no només pel transport sinó pels serveis de l’àrea 
metropolitana. 
I sobretot ha de tendir a què l’oferta sigui igual a tots els municipis. Perquè ens podem trobar 
que ara pagarem tothom, a partir del segon semestre del 2019, un 0,160 sobre el valor 
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cadastral, vale? Tant als municipis que abans eren primera corona, i els que abans eren 
segona corona, però els serveis que tenen aquells municipis i els que tenim nosaltres no són 
iguals. 
Per tant, és important que hi hagi un moviment col·lectiu, des de tots els ajuntaments que estan 
afectats, en la presentació d’al·legacions, però també després en l'exigència de què aquesta 
oferta de transport i d’altres serveis de l’àrea metropolitana funcioni. 
Res més, agrair que aquesta moció prosperi, i veure si aconseguim això, que és l’objectiu, que 
al final sigui més just el pagament de la mobilitat. Gràcies. 
 
Sra. Fuster: Gràcies Sr. Rivera. A veure si entre tots i totes ho aconseguim i més com vostè 
deia, el que afecta l’oferta del servei, que tinguem o que hauríem de tenir pel fet de..., bueno 
que hauríem de ser iguals, no? Si ens integrem i paguem, hauríem de tenir les mateixes 
condicions. 
No només això, sinó també la millora en les infraestructures tan necessàries que no volia deixar 
de dir-ho, no ara perquè fem la integració, l'última integració tarifaria, a la tarifa plana com deia 
el company Díaz, sinó que són unes millores d’infraestructures tan necessàries des de fa molt 
temps. 
Per tant, és que vam reivindicar, entre d’altres coses, amb les al·legacions que vam fer a nivell 
de partits i també com Ajuntament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
I a partir d’aquí, doncs seguirem lluitant, avançant, si pot ser junts i juntes, perquè puguem 
doncs obtenir el millor pels nostres ciutadans i ciutadanes. 
Ara sí, procedim si us sembla a la votació. 

_______________________ 
 
4.2.2. - 2018N060U0240042     (2018GACO003377).  MOCIÓ PRESENTADA PEL 
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE RECUPEREM PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE  
D'INJÚRIES A LA CORONA I PER REFERMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS 
REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA 
 
Moció presentada pel portaveu de Recuperem Barberà, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg va dictar al març de 2018 una sentència per 
la qual condemna Espanya a tornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar 
dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei durant la Diada. La justícia 
europea considera que aquesta actuació va ser "una expressió simbòlica de la crítica política" i 
que els tribunals espanyols, l'Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar 
l'article 10 de la Convenció Europea de Drets Humans relatiu a la llibertat d'expressió. 
 
El Codi Penal ofereix més protecció a la Casa Reial que a qualsevol altra institució o ciutadà de 
l'Estat, a través del delicte d'injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per contra, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara i sòlida, en virtut de la qual 
els ordenaments no poden atorgar una protecció especial i qualificada als seus càrrecs i 
institucions més importants sinó més aviat al contrari, han de permetre un major grau de crítica. 
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Això es justifica perquè es tracten d'institucions públiques que han de trobar subjectes al 
qüestionament i escrutini ciutadà en el marc d'una democràcia. 
 
Aquesta postura del TEDH es veu reafirmada pel Consell d'Europa i pel Comitè de Drets 
Humans de Nacions Unides, per a qui la llibertat d'expressió és "la pedra angular de totes les 
societats lliures i democràtiques" afegint, a més -en una Observació específica sobre aquest 
tema en 2011- la "gran importància" que atorga el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics a 
"l'expressió sense inhibicions en el debat públic sobre figures de l'àmbit públic i polític en una 
societat democràtica". És per això, diuen literalment des de Nacions Unides, que "totes les 
figures públiques, fins i tot les que exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els 
caps d'Estat o de Govern, poden ser objecte legítim de crítiques i oposició política". 
 
Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el comportament 
del Rei pel seu discurs després de l'1 d'octubre de 2017, on va encoratjar la confrontació i la 
tensió i, embolcallant-se en una Constitució que ja no representa a tota la societat, es va posar 
en la primera línia del bloc reaccionari. Una irresponsable actitud que va estar acompanyada 
d'un to aspre i indesitjable. A aquesta reprovació se li ha unit la de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Davant l'acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell d'Estat 
que emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar davant el Tribunal 
Constitucional, ja que el Govern considerava "políticament inacceptable" la proposició 
aprovada. Tot i que el Consell d'Estat ha recomanat no anar al Tribunal Constitucional, 
declarant que el Parlament és lliure de fer judicis polítics, el Govern ho ha fet cas i va anunciar 
el passat 26 d'octubre que interposarà un recurs contra el Parlament de Catalunya. 
 
Cal recordar que en l'acord pressupostari entre Units Podem i el Govern s'inclou la modificació 
dels articles del Codi Penal que regulen els delictes d'ofensa als sentiments religiosos i injúries 
a la Corona, així com recentment ha estat aprovada a tràmit al Congrés una llei de protecció de 
la llibertat d'expressió, impulsada per Izquierda Unida, que recull precisament aquest acord. 
 
D'altra banda els membres del Partit Popular, PSOE i Ciutadans a la Mesa del Congrés han 
denegat en les últimes setmanes que ni tan sols es debati en aquesta Cambra l'aprovació d'una 
Comissió d'investigació sobre els presumptes delictes que hagi pogut cometre el rei emèrit, 
Joan Carles de Borbó. 
 
Arran dels enregistraments de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, donats a conèixer per diversos 
mitjans de comunicació, hi ha indicis més que suficients per a iniciar aquesta investigació al 
monarca emèrit. Després d'una primera denegació de la Taula del Congrés on s'al·legava que 
la inviolabilitat del Cap d'Estat impedia aquesta investigació -una cosa que no compartim, ja 
que la inviolabilitat en tot cas s'hauria de circumscriure a actes de naturalesa política ratificats 
pel Govern-, el passat dimarts 23 d'octubre es va denegar una segona petició. S'hi sol·licitava 
investigar a Joan Carles de Borbó des de la seva abdicació el 2014, quan formalment va deixar 
de ser inviolable per estar únicament aforat. 
 
Finalment, creiem que resulta ja del tot inajornable materialitzar una reivindicació democràtica 
bàsica en aquest país com és la realització d'un referèndum sobre Monarquia i República. 
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Per tot això, el grup municipal de Recuperem Barberà proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Instar el Govern de l'Estat a derogar el delicte d'injúries al Rei i a la Casa reial dels 
articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l'honor d'aquesta figura a la 
de la resta de ciutadans. 
 
SEGON: Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el 
conflicte de Catalunya, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos policials 
de l'1 d'octubre. 
 
TERCER: Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició d'una 
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. 
 
QUART: Instar el Govern i al Congrés dels Diputats a que es permeti investigar en seu 
parlamentària les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l'any 2014, moment en 
què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis suficients de delicte. 
 
CINQUÈ: Instar el Govern a convocar un referèndum d'acord a la Constitució perquè els 
ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República. 
 
SISÈ: Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats." 

_______________________ 
 

VOTACIÓ: 
 

Aprovada amb el resultat següent:  
 
Vots a favor: 8 (2 RECUPEREM, 2 ERC, 4 JUNTSXB)  
Vots en contra: 2 (PP)   
Abstencions: 11 (5 PCPB, 6 PSC)  

_______________________ 
 

INTERVENCIONS 
Durant el debat de la moció, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquesta, es van 
produir les intervencions següents: 
 
Sr. Rivera: Gràcies. Faré lectura de la moció i després en el debat doncs si de cas, tancaré la 
intervenció. 
 
(Efectua una lectura de la moció presentada pel portaveu del grup municipal Recuperem, 
la qual no es transcriu per constar íntegra en el dictamen 4.2.2 de l'acta)  
 
Sr. Domenech: Buenas tardes. Yo voy a hacer una intervención con total serenidad, pero creo 
que es necesario hablar con..., que hable con toda claridad. 
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Y es que des del grupo municipal del Partido Popular estamos verdaderamente preocupados 
por cómo... por toda esta imagen, este comportamiento, que está adoptando este 
Ayuntamiento, este Consistorio desde hace..., podríamos hablar ya desde todo el mandato. 
En fin, ahora parece ser que hay algunos concejales en este aAuntamiento que tienen una 
obsesión, podríamos decir casi morbosa, por la figura del Rey. 
En este momento parece que les ha dado por la monarquía.   
Pero en otros momentos ha habido aquí mociones, un montón de mociones, sobre otros temas 
que al final, igual que esta moción, no tiene ninguna repercusión sobre la ciudadanía de 
Barberà, no tiene ningún tipo de beneficio ni nada que sea tangible entre los vecinos de nuestra 
ciudad, absolutamente nada. 
Sin embargo, dedicamos horas, horas y más horas, a unos debates extensísimos, que no 
llevan a ningún lado. Unos debates, unos debates que si bien es cierto, son interesantes e 
incluso puede estar bien, que de vez en cuando pues se presenten mociones de un carisma 
ideológico en este Consistorio. 
No podemos compartir que sea mes tras mes, que se nos presenten este tipo de mociones, ya 
digo, ahora hablamos de esta moción pero es que venimos todo el mandato con este tipo de 
mociones que al final se quedan en papel mojado y que no llevan a nada, absolutamente a 
nada. 
En este caso, incluso tenemos el ejemplo de que se nos habla, se nos indica en esta moción, 
que todo lo que se pide, ya se está tramitando en las Cortes Generales. 
En fin, se ha solicitado allí, que es donde compete, se ha solicitado, se ha denegado porque 
hay una mayoría parlamentaria que... bueno, no le ha interesado estos planteamientos que han 
presentado des del Grupo parlamentario de Unidos Podemos, y ya está. Esto es lo que ha 
sucedido, donde compete hablar de estos temas.  
Yo no sé, de verdad, qué es lo que se pretende que se haga desde este Ayuntamiento, que al 
final somos eso, un ayuntamiento con unas competencias muy concretas y que tenemos que 
trabajar por los vecinos de Barberà, en arreglar todo lo que nos compete a nosotros. 
Yo de verdad, quisiera que se me explicase eso, por qué al final las leyes se pueden cambiar. 
Vivimos en democracia y las leyes se pueden modificar pero es necesario que lo haga la 
mayoría. 
Ahora mismo hay en el Congreso de los Diputados esta mayoría. Queremos..., puede cambiar. 
Es tan fácil como salir a la calle, hablar con la gente, y hacer campaña, y hacer campaña. Y 
cuando vengan las elecciones generales pues pedir el voto para que cambie esa mayoría, si 
esa mayoría no cambia, quizás será porque este tipo de debate pues no interesa a la 
ciudadanía. No interesa y por lo tanto no cambian estas mayorías. 
Y si ese es el problema que ustedes tienen, y por eso presentan estas mociones, quizás no 
tienen un problema con la monarquía o con lo que se plantea aquí, sino que igual tienen un 
problema con lo que es la democracia. 
En fin, nosotros vamos a votar en contra naturalmente, porque además vemos una falta de 
rigor impresionante. Se habla aquí incluso de valores republicanos. ¿Qué es esto de valores 
republicanos? 
En fin, podríamos hablar de todas las repúblicas que han existido a lo largo de la historia, es 
que… ¿Qué es esto de los valores republicanos? Quizás usted se refiere más al valor de 
izquierdas.  
Porque las repúblicas no tienen valores, las repúblicas no son ni buenas ni malas. Hay 
repúblicas estupendas, fantásticas, totalmente democráticas como puede ser Finlandia, y hay 
repúblicas..., en fin, que ejercen un poder de manera totalmente autoritario. 
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Podríamos ver Chile de Pinochet, o la Argentina de Videla, y eran repúblicas, repúblicas que 
por cierto hoy son democracias plenas, lideradas por políticos liberales, Argentina y Chile. 
En fin, podríamos hablar también de las monarquías, las monarquías pues no son ni buenas ni 
malas. Hay monarquías que como digo son plenamente democráticas, países totalmente 
avanzados, podríamos hablar de..., antes hablábamos de Finlandia pues ahora podemos poner 
de ejemplo Suecia, Noruega, Dinamarca, y hay monarquías pues que sí, efectivamente, 
ejercen un poder de manera absoluta. Y podríamos ir por lo tanto a países del entorno árabe 
donde hay varios ejemplos, por poner alguno. 
No es cuestión de valores, es una cuestión de un modelo de Estado, simplemente. 
En fin, que quiero decir con esto, que esta falta de rigor a la hora de hablar, este populismo 
expresado aquí, de manera demagógica, no busca nada para los ciudadanos de Barberà, sino 
simplemente utilizar esta sala para hacer campaña, para hacer campaña sobre unas ideas 
concretas, por unos valores que son valores de izquierdas, no valores republicanos, valores de 
izquierdas. 
Y desde luego esto ya nos cansa, porque ya digo, esta moción es simplemente una más de 
tantas que se han presentado en este Ayuntamiento con estas intenciones, y estamos 
cansados de tener que hablar aquí de cuestiones, de campañas, de hacer mítines, de escuchar 
los mítines que nos sueltan aquí varios concejales. 
Y no, no estamos dispuestos a esto, vamos a votar en contra, y desde luego quien quiera hacer 
campaña que vaya a la calle. Muchas gracias.  
 
Sr. Pubill: Bé simplement, alguns apunts, més aviat el que explicaré..., intentaré ser molt breu, 
perquè és cert que portem més de dos plens segurament parlant del tema de la monarquia, 
però no els hi faci por senyors del Partit Popular. En parlarem cada vegada que sigui necessari 
perquè això vol dir que és un problema que no s'acaba de solucionar. És tan fàcil com que el 
seu partit, per exemple, promogués un referèndum per decidir si hi ha monarquia o no, i si 
guanya la monarquia doncs ens hauríem d’aguantar.  
Per cert, ja ens aguantem ara sense haver-ho decidit. Recordar-li que l’any 1931, no és cert 
això que deia vostè de què les monarquies i no sé com ho ha fet anar, no acaben de tenir un 
pes o una... sobre el que és la ciutadania de Barberà. És en tota la ciutadania de l’Estat.  
Li recordo que l'any 1931, gràcies a unes eleccions municipals que va haver-hi un canvi de 
règim a l’Estat i la monarquia va haver de sortir perquè entrés la democràcia, en unes eleccions 
municipals. 
Això que ha dit vostè de monarquies democràtiques, per mi és com dir intel·ligència militar, són 
oxímorons que no casen gairebé entre una i altre. 
Monarquia democràtica no ho és quan la monarquia no s’escull, sinó que ve imposada per la 
gràcia de Déu o del dictador que vostès no volen que parlem, com sempre fem. 
Diuen que estan cansats, que doncs..., vagin acostumant-se, perquè em sembla que el futur 
que ens espera és justament el de la República.  
Bueno, poden riure el que vulguin, més val que riguin que no que vinguin amb porres. 
Sempre hem demostrat nosaltres, des d’Esquerra Republicana, hem demostrat i hem defensat 
els valors republicans, que per si no els sap, els hi recordo «Igualtat, Llibertat i Fraternitat». 
I, a més a més, ho defensem via democràcia efectiva. Jo no afegiré gaires coses més, al que ja 
hem anat dient durant aquests plens passats, però el que queda clar és que la monarquia és 
una figura obsoleta, antidemocràtica i, a més a més, en el cas de l’espanyola, com a mínim 
corrupta. 
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Evidentment, votarem a favor, no podem obviar que el debat sobre el paper de la Monarquia 
està en qüestió per molt que les institucions i alguns partits com el seu ho vulguin ocultar. 
Totes aquestes crítiques que es fan estan emparades per la llibertat d’expressió, ja sigui en 
contra d’una religió, o la corona, els símbols o les institucions de l’Estat.  
Perquè això és una cosa legítima en democràcia. Davant de la involució de la llibertat 
d’expressió en aquest Estat, es fa necessari despenalitzar les crítiques a la Monarquia, als 
acudits i artistes per acabar en aquesta situació dolorosa que només té relació amb 
democràcies «low cost». 
Evidentment des d’Esquerra Republicana, donarem suport a aquesta moció, davant dels 
nombrosos casos en els quals institucions i personalitats considerades intocables pels poders 
fàctics han prevalgut sobre el llibre exercici dels drets i la democràcia. Gràcies. 
 
Sr. Clarà: Hola, buenas tardes. 
No iba a intervenir, porque hemos hablado ya muchas veces del Rey en este Pleno, pero 
después de la intervención del partido Popular creo que vale la pena. 
Lo primero, para ser un tema que no genera interés, que teóricamente no genera interés, yo 
creo que ya van tres o cuatro mociones sobre este punto, que finalmente han acabado 
aprobadas, una de ellas para declarar al Rey, persona no grata. 
Yo creo que le guste o no, en este Pleno están representados como mínimo tres grupos que 
defienden valores claramente republicanos, y que están representando a mucha gente ahí 
fuera. No es que seamos aquí seis personas u ocho personas hablando de República sino que 
representamos unos votos. 
Creo que esto os interesa mucho de lo que se habla en esta moción, a la ciudadanía de 
Barberà, usted decía que no representaba a nadie o que no aportaba nada. 
Pues yo creo que sí, que hay 7.000 personas que aquí votaron, un 1 de octubre. Que se 
movilizaron en la calle y a las que se les insultó y a las que se agredió en el conjunto del 
Estado y de eso habla esta moción. 
Y yo creo que eso a la gente de Barberà, o a parte de la ciudadanía de Barberà, le interesa. Y 
eso se llama democracia, que es una de las cosas que a veces no entienden. 
Estoy de acuerdo con lo que decía el Pere, decir que una monarquía puede ser democrática, 
algo que se transmite por línea consanguínea, me parece que es evidente que por propio 
sentido común, no tiene mucho de democrático, y yo creo que hay una mayoría en Cataluña y 
en el resto del Estado que... lo que está planteando al final es un debate perfectamente 
legítimo.  
Sí tan demócratas son, yo no veo qué problema hay para definir el modelo de Estado, por qué 
no lo votamos en el conjunto del Estado, si queremos una monarquía, si queremos una 
república, y fin de la discusión. 
Y seguramente se acaban las mociones que vienen a este Pleno. Mientras eso no pase, pues 
seguramente se seguirá discutiendo aquí y me parece que es un ejercicio de democracia del 
que podemos estar todas orgullosas. 
Únicamente aclarar que nuestro voto será favorable. 
 
Sr. Ferreté: Només per indicar que el nostre serà abstenció.  
 
Sr. Doménech: Sí, gracias porque ciertamente, parece que todas las intervenciones han 
venido todas dirigidas hacia mí, no hacia la moción...bueno, no pasa nada. 
Yo voy a responder, aquí se habla de..., en fin, volvemos a lo mismo, ¿no?  
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Este lenguaje tan elocuente, tan... en fin, rimbombante, pero que después insisto, esto queda 
en papel mojado, no tiene ninguna repercusión para el pueblo. 
Ustedes hablan de los valores, a mí ya me han respondido, estos valores de “Igualdad, 
Libertad y Fraternidad”, los valores de la revolución francesa, aquella revolución burguesa y 
liberal.  
Efectivamente si son estos los valores que se defienden, yo estoy totalmente de acuerdo, 
naturalmente. Pero es que la República va más allá de estas cosas.  
En Estados Unidos mismamente, un partido que se llama Partido Republicano, liberado ahora 
mismo por Donald Trump.  
Hombre, sé que ustedes son muy populistas, no sé si tanto como él, pero desde luego no creo 
que eso sean los valores que ustedes defienden. He puesto dos ejemplos de Repúblicas 
autoritarias, yo creo que están...en fin. Están confundiendo lo que son las ideas, ¿no? La idea 
de lo que es un valor de izquierda y lo que es un modelo de Estado. 
Y desde luego los modelos de Estado pueden ser monarquías totalmente democráticas, insisto, 
es que acaso Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Bélgica, Luxemburgo,... ¿qué pasa con estos 
países?, ¿no son demócratas por tener jefes de estado que son Reyes? Yo creo que sí, son 
ejemplos además para... en muchos sentidos.  
No confundamos, no confundamos, la democracia no es una república. Una república es 
simplemente un modelo de estado, y simplemente decir, que antes también se nos decía ¿no? 
Por qué no planteamos desde nuestro grupo un referéndum… pues porque vivimos en 
democracia. Y como vivimos en democracia, cada uno puede ver y defender las ideas y los 
proyectos que considere. Nosotros no queremos promover este referéndum porque creemos, y 
ya sé aprobó en su momento, con el referéndum a la Constitución.  
Y de momento parece ser que los que pensamos como mi grupo, tenemos mayoría, tenemos 
mayoría en el Congreso de los Diputados.  
Oiga, insisto, trabajen para cambiar esa mayoría, trabajen para cambiar esas mayorías, porque 
de momento los grupos que, insisto, por lo menos parece ser que no están por la labor de 
hacer un referéndum monarquía-república, no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. 
En fin, en cualquier caso, les emplazo a que hagan eso, a que hagan campaña en la calle, en 
la calle. Y traten de conseguir esas mayorías en la calle y para las instituciones que compete. 
Porque, aquí al fin y al cabo, perdemos el tiempo, perdemos incluso dinero de este 
Ayuntamiento que estos debates que duran tanto, al final acaban costando dinero, y no 
llegamos a nada, ya les digo. No se llega a nada práctico y factible para el pueblo. 
Simplemente palabras, palabras, palabras con tal de sacar rédito electoral. 
Nosotros como digo no vamos a entrar en ese juego y nada más, simplemente insistir en que, 
por supuesto que votaremos que no, a esto y votaremos que sí a la cordura, que, por lo tanto, 
insisto es un no a esta moción. Muchas gracias. 
 
Sr. Pubill: Sí, molt breu. 
El que ja dic, crec que quedarà... s'entendrà fàcil. El que... a veure, el resum de què són els 
valors republicans, li faré amb una frase. 
Fins i tot segur que vostès la poden entendre, que és «posar el bé comú, per sobre del bé 
propi». 
La República que nosaltres defensem no té res a veure amb el que vostès podrien entendre 
com República, fins i tot quan podríem ser republicans, però estan disposats a pactar amb 
l’extrema dreta, masclista i racista a Andalusia. I no em diguin que no, perquè ara resultarà que 
això tampoc és veritat. 
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I potser, al que li cal sortir al carrer, és a vostès. I sabran que la gent sí que els hi preocupa 
això. Els hi preocupa com altres moltes coses. 
Per cert, per acabar, al carrer van sortir 2.000.000 de persones fa un any. I el resultat de 
l’acció, del cas que vostès els hi han fet, queda ben demostrat. 
 
Sr. Clarà: Muy breve, pero decir que aquí se votó entre Monarquía y República en la 
Constitución, yo creo que han pasado unos añitos. Yo me parece que la gente que dice que no 
pudimos….¡hombre! Es que creo que la gente que no pudimos votar esa Constitución, igual 
nos toca poder decidir el modelo de Estado que queremos. 
Y al final eso es la democracia, es una cosa más sencilla.  
Y un tema que decía aquí…, primero en el Congreso no tienen esa mayoría, esa mayoría la 
perdieron. Yo creo que todo el mundo sabe que Mariano Rajoy, por suerte, pasó a la papelera 
de la historia como se ha dicho otras veces. Es decir que esa mayoría fantasma no la tienen. 
Y yo estoy acostumbrado a que nos comparen con ETA, con Venezuela, y con no sé quien, 
pero con Trump... yo creo que ya estamos llegando a unos niveles de surrealismo increíbles. Y 
nada más, reiterar el apoyo a la moción. 
 
Sr. Rivera: Sí, a veure. Intentaré ser breu, i no enganxar-me gaire, però clar, és complicat. 
Primer de tot agrair el posicionament de tots els grups, perquè si alguna cosa bona té plantejar 
aquest tipus de qüestió en una moció, és que tothom expressa la seva opinió i es compromet 
amb quin model de societat, de ciutat vol. 
I per tant, clar que hi ha circumstàncies que fan pues que no puguis sentir-te còmode amb un 
text d’una moció, i ho entenem. 
La qüestió és que aquell que estàvem defensant era bàsicament la convivència i la llibertat 
d’expressió, són coses molt bàsiques que no cal ser republicà ni d’esquerra. 
Per què ho dic? Perquè de la mateixa manera que hi ha casos de persones processades per 
injúries a la corona, tenim d’altres que estan condemnades, encara no, tot i que públicament 
sembla que sí, com el Willy Toledo per ofenses en temes religiosos. 
Si en una societat no podem expressar el que pensem, i no entenem que les crítiques, per molt 
agradables o desagradables que siguin formen part del joc democràtic, tenim un problema. 
Perquè entrem en la dinàmica de què no ens escoltem doncs unes persones que pensem 
d’una manera amb les altres que pensen d’altra manera. 
I nosaltres entenem que els valors republicans, que es resumeixen molt bé i ho ha fet molt bé el 
company Pere, al final, bàsicament és cada ciutadania, cada persona, són actives i es 
comprometen amb la causa pública, que és el que diu la República.  
Per tant, això són els valors republicans, no és ser d’un partit o ser d’un altre.  
I no és dir ser republicà, és comprometre's amb aquests valors. 
I evidentment, que sembla que la correlació de forces actual no ho sabem perquè el CIS no ho 
pregunta, però sembla que la correlació de forces, com diu el Sr. Fernández, és favorable als 
qui volen mantenir la Monarquia en comptes de la República. 
Però és que fins i tot en aquest cas, la gràcia de la democràcia és que les persones, que som 
moltes, que pensem que la monarquia és una institució anacrònica i que els Borbons, perquè 
podem entrar en detall, mai n’han fet res de bo per aquest país, doncs tenim tot el dret del món 
a reclamar que s’acabi la monarquia i que podem establir una República on tothom, fins i tot els 
Borbons puguin viure, i veure si volen, en igualtat, en igualtat perquè per una persona neixi 
amb un cognom i perquè el dictador Franco el va nomenar successor, no és cap criteri 
democràtic perquè sigui el cap d’estat. 
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Per tant, i en resum, pensem que és molt positiu que en parlem d’això.  
I no hem parlem només aquí, i ja en parlarem al carrer segurament, però si segueixen 
l’actualitat, hi veuran que les universitats de tot l’Estat Espanyol, hi ha un moviment de 
referèndums per la República o Monarquia, on tothom pot expressar la seva opinió. 
Pensem que la marea va en aquesta direcció i esperem que ben aviat, aquests referèndums, 
aquests moviments socials que plantegen referèndums, al final cristal·litzin en què es faci un 
referèndum amb totes les garanties i tothom pugui dir la seva. Si vol una República, que per 
nosaltres és molt democràtica o una Monarquia. 
Gràcies. 

_______________________ 
 
4.2.3. - 2018N060U0240043     (2018GACO003379). MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU 
DEL GRUP MUNICIPAL DE RECUPEREM PER DOTAR LA CIUTAT D'UN NOU 
EQUIPAMENT EDUCATIU 
 
Moció presentada pel portaveu de Recuperem Barberà, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació: 
 
"Atès que la comunitat educativa de Barberà del Vallès, i especialment la Plataforma 
Secundària BdV, han liderat un procés de mobilització i conscienciació del conjunt dels veïns i 
veïnes de la ciutat al voltant de la necessitat de millorar les condicions de l’alumnat de 
l’ensenyament secundari. 
 
Atès que, com a resultat d’aquest procés, es va signar l’Acord de la Comunitat Socioeducativa 
de la ciutat sobre els criteris per a la planificació de l'oferta d'educació secundària a Barberà del 
Vallès durant els pròxims cursos escolars, que en el seu primer punt diu: "Proposar al 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la construcció d'un nou edifici 
educatiu polivalent, en els terrenys municipals de 13.327m2, ubicats en la confluència de 
Ronda de l'Oest amb el carrer Pablo Picasso, cedits pel Ple Municipal en data 26 de gener de 
2011, amb l'objectiu d'acollir de forma puntual o permanent, com a centre educatiu autònom, 
autoritzat i registrat, o bé com a centre agrupat amb un altre centre de secundària dels 
existents actualment a la ciutat, les futures línies d'educació secundària necessàries per 
garantir una oferta educativa de qualitat així com d'altres serveis i projectes educatius de la 
ciutat (cicles formatius de grau inicial, mig i superior, escoles d'arts o escoles de música i 
dansa, ensenyaments d'idiomes o oferta d'educació per a persones adultes)". 
 
Atès que, de cara al curs 2019-2020, i fins el 2022-2023, es preveuen increments de l’alumnat 
d’ensenyament secundari a la nostra ciutat, que no pot ser ubicat en les actuals instal·lacions 
dels instituts de la ciutat. 
 
Atès que, en les reunions de la Comissió de Planificació del Consell Municipal d’Educació la 
representació de l’Equip de Govern ha manifestat la nul·la voluntat per part dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament de la Generalitat, de donar compliment a aquest Acord de la 
Comunitat Socioeducativa de la ciutat. 
 
Atesos els antecedents manifestats, el Grup Municipal Recuperem Barberà proposa els 
següents: 
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ACORDS  
 
Primer.- Incorporar, en el Pressupost Municipal de 2019, una partida suficient per tal d’assumir 
la redacció del projecte bàsic i executiu de l’equipament descrit en el punt primer de l’Acord de 
la Comunitat Socioeducativa de Barberà del Vallès. 
 
Segon.- Oferir a la Generalitat de Catalunya dues alternatives: 
 

a) l’avançament per part de l’Ajuntament d’aquesta partida, i d’altres que puguin ser 
necessàries, si existeix el compromís per part de la Generalitat de tenir llest el quart 
institut de la ciutat, en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Barberà del Vallès l’any 
2011, en condicions per iniciar les classes el curs 2020-2021. 

 
b) revocar la cessió, i assumir des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès la construcció de 

l’equipament descrit en el punt primer de l’Acord de la Comunitat Socioeducativa, amb 
el compromís per part de la Generalitat d’assumir els costos d’utilització dels espais que 
s’hi habilitin per a l’ensenyament secundari, i de dotar l’equip docent del quart institut de 
la ciutat, en condicions per iniciar les classes el curs 2020-2021 

 
Tercer.- Instar la Generalitat de Catalunya a aportar els estudis necessaris per tal d’explorar la 
viabilitat d’implantar el model d’institut-escola en els centres de primària de Barberà del Vallès. 
A partir d’aquests estudis, s’hauran de determinar els centres prioritaris per tal de planificar, 
sense improvisacions, la posada en marxa d’aquest model. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al conseller d’Ensenyament, als Grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Plataforma Secundària BdV, als equips docents i les associacions 
de mares i pares i de famílies dels centres d’ensenyament de Barberà del Vallès i a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barberà del Vallès." 

_______________________ 
 

RETIRADA DE L'ORDRE DEL DIA 
_______________________ 

 
4.3. - DECRETS 
 
4.3.1. - 2018N0170012         (2018GACO003389). DONAR COMPTE AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 
dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per l'Alcaldia 
Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en l'annex 1.  

_______________________ 
 

APROVADA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS 
_______________________ 
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5. - PROPOSTES D'ACORD I MOCIONS D'URGÈNCIA 
 
Conforme preveu l'art. 91. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es sotmet a 
consideració del Ple la següent moció, per procediment d'urgència. 

_______________________ 
 
5.1. - 2018N060U0240043     (2018GACO003518). MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU 
DEL GRUP MUNICIPAL DE RECUPEREM PER DOTAR LA CIUTAT D'UN NOU 
EQUIPAMENT EDUCATIU 
 
Moció presentada pel portaveu del grup municipal de Recuperen Barberà, el text íntegre de la 
qual es transcriu a continuació: 
 
"Atès que la comunitat educativa de Barberà del Vallès, i especialment la Plataforma 
Secundària BdV, han liderat un procés de mobilització i conscienciació del conjunt dels veïns i 
veïnes de la ciutat al voltant de la necessitat de millorar les condicions de l’alumnat de 
l’ensenyament secundari. 
 
Atès que, com a resultat d’aquest procés, es va signar l’Acord de la Comunitat Socioeducativa 
de la ciutat sobre els criteris per a la planificació de l'oferta d'educació secundària a Barberà del 
Vallès durant els pròxims cursos escolars, que en el seu primer punt diu: "Proposar al 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la construcció d'un nou edifici 
educatiu polivalent, en els terrenys municipals de 13.327m2, ubicats en la confluència de 
Ronda de l'Oest amb el carrer Pablo Picasso, cedits pel Ple Municipal en data 26 de gener de 
2011, amb l'objectiu d'acollir de forma puntual o permanent, com a centre educatiu autònom, 
autoritzat i registrat, o bé com a centre agrupat amb un altre centre de secundària dels 
existents actualment a la ciutat, les futures línies d'educació secundària necessàries per 
garantir una oferta educativa de qualitat així com d'altres serveis i projectes educatius de la 
ciutat (cicles formatius de grau inicial, mig i superior, escoles d'arts o escoles de música i 
dansa, ensenyaments d'idiomes o oferta d'educació per a persones adultes)". 
 
Atès que, de cara al curs 2019-2020, i fins el 2022-2023, es preveuen increments de l’alumnat 
d’ensenyament secundari a la nostra ciutat, que no pot ser ubicat en les actuals instal·lacions 
dels instituts de la ciutat. 
 
Atès que, en les reunions de la Comissió de Planificació del Consell Municipal d’Educació la 
representació de l’Equip de Govern ha manifestat la nul·la voluntat per part dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament de la Generalitat, de donar compliment a aquest Acord de la 
Comunitat Socioeducativa de la ciutat. 
 
Atesos els antecedents manifestats, el Grup Municipal Recuperem Barberà proposa els 
següents acords: 
 
ACORDS  
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Primer.- Incorporar, en el Pressupost Municipal de 2019, una partida suficient per tal d’assumir 
la redacció del projecte bàsic i executiu de l’equipament descrit en el punt primer de l’Acord de 
la Comunitat Socioeducativa de Barberà del Vallès. 
 
Segon.- Oferir a la Generalitat de Catalunya dues alternatives: 
 

a) l’avançament per part de l’Ajuntament d’aquesta partida, i d’altres que puguin ser 
necessàries, si existeix el compromís per part de la Generalitat de tenir llest el quart 
institut de la ciutat, en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Barberà del Vallès l’any 
2011, en condicions per iniciar les classes el curs 2020-2021. En aquest cas, aprovar 
una inversió plurianual 2019-2020 per fer l'execució de les obres de l'equipament. 

 
b) revocar la cessió, i assumir des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès la construcció de 

l’equipament descrit en el punt primer de l’Acord de la Comunitat Socioeducativa, amb 
el compromís per part de la Generalitat d’assumir els costos d’utilització dels espais que 
s’hi habilitin per a l’ensenyament secundari, i de dotar l’equip docent del quart institut de 
la ciutat, en condicions per iniciar les classes el curs 2020-2021. 

 
Tercer.- Instar la Generalitat de Catalunya a aportar els estudis necessaris per tal d’explorar la 
viabilitat d’implantar el model d’institut-escola en els centres de primària de Barberà del Vallès. 
A partir d’aquests estudis, s’hauran de determinar els centres prioritaris per tal de planificar, 
sense improvisacions, la posada en marxa d’aquest model. 
 
Quart.- Crear una comissió específica per fer el seguiment de les negociacions amb la 
Generalitat que compti com a mínim amb els partits representats al Ple Municipal i amb 
aquelles entitats de la comunitat socioeducativa que s'hi vulguin adherir. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords al conseller d’Ensenyament, als Grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Plataforma Secundària BdV, als equips docents i les associacions 
de mares i pares i de famílies dels centres d’ensenyament de Barberà del Vallès i a la 
Federació d’Associacions de Veïns de Barberà del Vallès." 

_______________________ 
 

D'acord amb el que disposen els arts. 19 del Reglament Orgànic Municipal, i 97.3 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, al no haver estat dictaminat prèviament aquest punt per la 
corresponent Comissió Informativa, resulta necessari, amb caràcter previ al seu debat i votació, 
ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió. Tot seguit, la seva inclusió en l'ordre del 
dia va ser aprovada per unanimitat dels membres presents, donant lloc a continuació al 
corresponent debat i votació, amb el resultat següent:  
 

VOTACIÓ: 
 

Aprovada amb el resultat següent:  
 
Vots a favor: 19 (2 RECUPEREM, 2 PP, 4 JUNTSXB, 5 PCPB, 6 PSC)  
Vots en contra: 0  
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Abstencions: 2 (ERC)  
_______________________ 

 
INTERVENCIONS 
Durant el debat de la moció, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquesta, es van 
produir les intervencions següents: 
 
Sr. Rivera: Gràcies. 
Faré la lectura de la moció i després intentaré fer alguna reflexió. 
 
(Efectua una lectura de la moció presentada pel portaveu del grup municipal Recuperem, 
la qual no es transcriu per constar íntegra en el dictamen 5.1. de l'acta)  
 
N’hem parlat abans, amb el tema pressupost, i jo voldria afegir un parell de coses. 
La primera, és agrair al grup municipal de Junts per Barberà, que han fet algunes aportacions, 
que hem incorporat i per això aquesta moció ha passat d'ordinari a urgent.  
Entenem que aquestes aportacions, pues, ens poden facilitar la tasca que se’ns vindrà o se'ns 
vindrà com a ciutat sobretot, endavant. 
La segona qüestió, que volíem comentar, és que hem vist, doncs amb estupor com el tercer 
acord, la proposta del tercer acord, que és "Instar a la Generalitat a aportar els estudis 
necessaris per explorar viabilitat d’implantar un nou institut-escola sense improvisacions", ens 
hem trobat que avui hi ha un anunci que tindrem un institut escolar a Can Llobet, sense 
participació de la Comunitat Socieducativa, i se’ns diu que sense coneixement per part de 
l’Ajuntament. Cosa que és difícil de creure, però se’ls hi diu això, per tant, públicament penso 
haurem de creure. 
Per tant, nosaltres pensem que la idea és senzilla, més enllà del que digui la lletra, és 
aconseguir que hi hagi solucions viables i de qualitat, que permetin d’una banda pues que 
aquest model d’institut-escola es pugui desenvolupar en aquells centres que ho puguin fer, 
però que garantint en el període que ve i pel que pugui passar, perquè no tenim les dades del 
que passarà amb la incorporació de persones que venen del centre de l'àrea metropolitana, 
aquesta incidència no la coneixem, per tant, més val que tinguem opcions i que estiguem 
preparades com a ciutat, vale?  
Que tinguem aquestes opcions i sobretot, i aquesta és la idea de la moció, doncs que aquesta 
mobilització de fer el moviment socioeducatiu i la població de Barberà del Vallès, al final d’una 
vegada per totes aconseguim anar a negociar i a exigir a la Generalitat, unes condicions dignes 
per l’alumnat de la nostra ciutat. Gràcies. 
 
Sr. Fernández: Gracias, buenas noches. 
Bien, desde el grupo municipal del Partido Popular, efectivamente pues como no podría ser de 
otra manera, estamos a favor de lo que se dice en la moción. Del proyecto de llevar a cabo 
este tercer instituto, necesario, yo, desde que recuerdo, perdón del cuarto instituto, desde que 
me presenté por primera vez como candidato, que ya era 2011, ya llevábamos este tema en 
nuestro programa, y creo que anteriormente también. Quiero decir, es un tema bastante 
antiguo ya. 
Yo no sé lo que va a hacer este equipo de gobierno cuando se apruebe esta moción. Si se 
llevará a cabo, si se conseguirá realizar, en lo que aquí se promueve. Lo que sí puedo decir, y 
garantizar, es lo que ya hizo un alcalde del Partido Popular, que gobierna en Castelldefels, que 
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ante la misma tesitura, y ante el mismo problema, puso los recursos municipales... para 
construir también un cuarto instituto, en este caso en su municipio, en Castelldefels. 
Y él lo consiguió y lo hizo, entonces yo espero que aquí, si no es posible, si con Artur Mas no lo 
conseguimos, y con Puigdemont, evidentemente, tampoco, y con Torra pues está a lo suyo y a 
la rebelión, pues tengamos que hacer lo que sea necesario para que no tengamos barracones. 
Y desde el Partido Popular, pues apoyamos, porque así lo haríamos nosotros, y así lo hemos 
hecho cuando hemos gobernado en Ayuntamientos en Catalunya, en construir a nuestras 
expensas, esa instalación, ese equipamiento educativo que es necesario. 
Por lo tanto, nosotros hoy votamos a favor también este texto, simplemente como una reválida, 
como una vez más estamos pidiendo lo que llevamos ya bastantes años, ya pidiendo. 
Gracias. 
 
Sr. Pérez: Bé, bona nit, a tothom. Han passat moltes coses, aquestes últimes hores que creiem 
que li han donat un altre sentit a aquesta moció.  
Ens hem assabentat a partir d’una circular que ha enviat l’escola Can Llobet a les famílies, en 
la que s’informa de la implantació d’aquest model d’institut-escola al centre. 
Jo vaig rebre en l'última reunió de la Comissió de places, que se’ns va informar que s’havia 
produït una primera reunió amb el Director de Serveis Territorials i... amb l’ajuntament i on ja es 
va dir que la línia, va deixar intuir que la línia a seguir seria la de l’institut, la del model d’institut-
escola, model que nosaltres recordem, com he insistit, i que creiem que és l’adequat per a la 
realitat actual de Barberà.  
I sobretot que podria donar resposta a curt, mig i llarg termini. 
Malgrat tot, malgrat realment, no es va concretar cap proposta en ferm, sinó que s’hi va 
informar d’una futura reunió a finals de novembre, si no recordo malament, on es va dir que 
l’ajuntament ja tindria la proposta de Serveis Territorials i que hauria de valorar primer, com 
Ajuntament, i després la Comunitat educativa. 
Aquest matí, ens hem assabentat d’aquesta circular, doncs perquè l’equip de govern, els 
representants del govern d’aquest àmbit, no han estat capaços d’informar a l’oposició de com 
es troben les negociacions ni de la decisió que s’ha pres, si es que s’ha pres cap decisió com a 
govern de la nostra ciutat, davant de la proposta que s’ha fet a ensenyament.  
I que aquesta manca d’informació no únicament passa amb això, sinó amb moltes altres coses 
més. Com en reunions d’urgència que s’han fet aquests últims dies, a conseqüència de 
l’accident d’una avioneta, el passat 7 de desembre, a Badia. I on hi havia representació del 
nostre Ajuntament i nosaltres com a oposició no tenim cap imput d’aquestes conclusions de les 
reunions. 
Si finalment és cert, com sembla, que el model d’institut-escola s’aplicarà a Can Llobet, 
nosaltres ens alegrem, perquè confiem en aquest model, perquè és una aposta que vam fer 
des del primer dia i que estem convençuts de què portarà molts beneficis a l’educació de la 
nostra ciutat i que segurament serà la solució al problema que tenim. 
Que també ens agradaria saber la versió oficial del Govern municipal, sobre les converses i 
negociacions amb el departament, que nosaltres estem convençuts de què s’han produït 
aquests últims dies.  
I ja entrant més en qüestió pel que fa a la moció, de la que presenta el grup de Recuperem, 
nosaltres trobem coses que ens semblen molt bé i que compartim totalment, i d’altres que ens 
ballen més. 
Potser aquí la nostra posició, de què votarem abstenció a la moció. 
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Perquè pel que fa al cos de la moció, a nosaltres ens sembla tot correcte, fins a l’últim paràgraf, 
que no estem d’acord perquè s’afirma, es diu, que la nul·la voluntat per part dels Serveis 
Territorials de donar compliment a l’acord de la Comunitat Socioeducativa de la ciutat. 
Primer, crec que és important, ja que, a l’última reunió ens diguessis que a Serveis Territorials 
ens fessin cas ja, perquè veníem d’una dinàmica on no ens feien cas ni volien seure's a la taula 
amb nosaltres.  
El que es va dir, i almenys se'ns va traspassar en aquella reunió, és que a Serveis Territorials 
no veien viable, ni per tempo ni pel que suposa econòmicament construir un nou edifici, tal 
qual, perquè anés dedicat a aquest quart institut del què estem parlant. 
Això creiem nosaltres, és molt diferent a dir que no tenen voluntat. És una qüestió més tècnica 
però que és el de menys. 
A més, que aquest no era l’únic punt de l’acord, era el primer i tenim uns quants més. Al final 
sembla que anem, que es complirà, si tot va bé, el segon acord. Que era el del model d’institut-
escola.  
Durant els apartats dels acords, que és on potser més discrepàncies tenim, perquè se’ns dóna 
a entendre que l’Ajuntament construeix, amb recursos propis, un nou edifici que va dedicat a la 
secundària, és a dir, que aquest quart institut..., clar nosaltres aquí diem, si estem en plenes 
negociacions en el departament, si sembla que s’enfoca com a possible solució, la d’aplicar el 
nou model d’institut-escola, que solucionaria aquesta problemàtica que tenim a Barberà. A part 
de que crec de què aquesta, o creiem que aquesta competència no és nostra, de la 
construcció, crec que si ha de tenir una via de sortida, una solució, hem d’apostar per ella, hem 
de seguir parlant. Hem de veure com van les negociacions, perquè hem avançat molt, crec, en 
aquest aspecte. 
I veiem com avancen els aconteixements. 
Per una altra banda, si nosaltres com a Ajuntament volem revocar la cessió i aprofitar els 
terrenys que es van cedir per a construir un equipament municipal, que ja diem nosaltres 
també, molt necessari per a la ciutat, però molt necessari.  
Encabir activitats educatives i culturals d’àmbit municipal, tallers, escola de música..., a 
nosaltres també ens sembla molt bé, ens sembla molt positiu. 
Un exemple, fa un parell d’anys, varem fer la proposta, de reformar el casal de cultura, perquè 
ho veiem molt necessari lo del casal de cultura i ja no hi ha res més i necessita una ampliació i 
una reforma. 
Haviem tornat a parlar del tema del casal de cultura, se'ns diu que en aquest pressupost ja hi 
ha diners per aquest projecte de remodelació, però em refermo amb el tema tempos, si portem 
tres anys amb el tema del casal de cultura, i ara anem pel projecte de remodelació, crec que 
passarà el mateix amb aquest edifici, i malauradament no arribarem a les dates on tindrem 
aquest pic de demanda de places. 
I en l’acord 2b, que ens diu, bueno, fins al curs 2020-2021 no es tindrà edifici que es pugui 
posar en marxa les places, però és que el problema ja el tenim també el proper curs, que és 
per això, i que creiem que la solució, o almenys això es va dir al departament, va enfocada a 
que el proper curs ja en tinguem una solució. A partir d’aquest model. 
Al final, veieu que tot és una qüestió de tempos, pel que fa al punt 3, totalment d’acord, que és 
el que deia, que és el de model d’institut-escola. 
I res més, nosaltres dir que esperem a la convocatòria que ens ha arribat de sessió 
extraordinària del Consell Municipal d’Educació, que ens doni més informació. Si no ens dóna 
bé, la que tingui al Govern, i quan es clarifiquin més les coses, doncs ja podrem deixar-ho tot 
més clar. 
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Sra. Sánchez: Bona tarda de nou. 
Des del nostre grup, hem fet aportacions a aquesta moció, perquè creiem que cal un nou 
institut i perquè així ho va plasmar, com ja ho ha dit el Jose Luis Rivera, la Comunitat educativa 
en una reunió del Consell Municipal d’Educació. 
En aquest sentit agraïm a Recuperem que hagi incorporat les propostes que li vam fer com a 
grup.  
Nosaltres ja fa un temps, estàvem treballant les dades que teníem del Consell Municipal 
d’Educació. I a partir d’aquí, doncs ja teníem pensat fer una proposta sobre el nou equipament, 
perquè això, com anem dient que un equipament municipal és necessari perquè les dades ho 
demostren, perquè tenim un problema de massificació als instituts que tenim actualment, i que 
malauradament el que es va fer amb l’institut Bitàcola i amb la nova o nou institut-escola que la 
Generalitat vol fer a Can Llobet no en tenim prou. 
Per molt bonic que sembli un sol institut-escola per l’any vinent, no és suficient.  
I oficialment, com a grup, no tenim més informació sobre aquest tema. Qui comunica, en 
aquest cas, al Consell Escolar de Can Llobet, és la Generalitat. 
De fet nosaltres, també per això, hem volgut posar aquest punt o aquest afegit a la moció, 
sobre el tema de què la Comissió que avui està representada per tots els partits polítics i per 
associacions, també per un tema de transparència, perquè creiem que és una manera d’estar 
totes representades, i que qualsevol informació arribi a tothom a la vegada. 
I en aquest sentit, que donen, no? De què creiem que cal un nou institut i que un institut 
d’escola per aquest següent curs no és suficient, ho veiem una mica en base a les dades que 
hem estat treballant. 
Segons el que hem vist de les dades d’inscripció als instituts locals, es calculava que era d’un 
80%. 
Això vol dir que no treballem amb la possibilitat de donar oferta a tota la comunitat educativa, 
és a dir, valorem que el 20%, han de marxar de Barberà perquè així ho decidim. 
Creiem que seria interessant analitzar i posar en dubte aquesta estimació mitjana del 80%, 
quan mirem, per exemple, com ha pujat la matriculació a Barberà, d'ença que està l’institut 
bitàcola.  
El que podria indicar que l’alumnat en edat, el que dèiem no?, de fer la secundària, no s’inscriu 
a Barberà perquè no hi havia places suficients. 
En el moment que apareixen aquestes 60 noves places, les matriculacions es disparen una 
altra vegada. 
Al curs 2017-2018, les inscripcions han pujat de 324 places, s’ofertaven  353. I d’aquest any 
2018-2019, han sigut 363 de 411. Això suposa un 90% de la població, ha optat per inscriure’s a 
Barberà. Ja estem superant aquesta valoració que es feia del 80%. 
L’evolució del curs 2019-2020, diu que es tornaran a necessitar 12 aules. Això són 360 places 
només per assolir els alumnes que surten de les escoles del municipi. 
Què passa si no tenim en compte ni repetidors, ni la matrícula viva. De cara al curs 2020-2021, 
el padró recull que hi ha un total de 461 places que podrien començar a cursar secundària.  
Si calculem la mitja del 90%, i ja no del 80%, estaríem parlant de 415 alumnes i un total de 14 
aules necessàries per oferir com a mínim.  
El que estem veient, que la..., en aquest sentit, si continuem amb els anys que estan valorant, 
vol dir que fins al 2024 la població estudiant secundària no baixa dels 400 alumnes. 
Després ja comença a decréixer, cosa que es pot pensar que, és el que tenim en dades 
actuals, les actuals però que està passant si s’estan edificant nous edificis, vindrà gent nova a 
viure a Barberà, la població segurament serà diferent. 
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Amb la qual cosa això tampoc està contemplat en aquestes dades que tenim actualment. 
Clar que tenim altres temes a analitzar de referència, pel que passa a la secundària, hem de dir 
que només tenim dos instituts municipals que facin Batxillerat i Cicles, i només un d’ells fa 
cicles formatius. 
Hem de dir que la pràctica, el que es va fer amb Bitàcola, que es pot dir que funciona com a 
institut-escola, tot i que sigui en direccions separades, podem dir que és això. 
Que passa després a la ESO, amb tots aquests alumnes que volen continuar a Batxillerat. 
Aquest problema passarà al curs 2020-2021, doncs estem parlant d’una mitjana de 60 places 
que deixaran de tenir cabuda en aquest institut i que caldria cobrir doncs en els altres dos 
instituts del municipi que ja de per sí, ja estan massificats. 
Les escoles-institut per tant no cobreixen la necessitat de l’alumnat de Barberà ni per l’ESO i al 
2020 per Batxillerat.  
El Bitacòla va ser la solució d’urgència proposada pel departament, no compleixen les 
condicions adequades per l'alumnat i el professorat, tot i que estan fent bona feina. 
A més a més, cal dir que..., sí, que hem d’esperar del departament, que a dia d’avui encara no 
ha fet les obres promeses per aquest passat estiu ni al Bitàcola ni al Can Planas. 
Així doncs l’estimació que a hores d’ara s’està prenent sobre les places amb les quals es 
treballa sobre el 80% de la població afectada, com a possibles matriculats, està desfasada des 
de fa dos anys. 
I ho demostren les inscripcions que ja hem dit que han pujat fins al 90% des de que el Bitàcola 
va obrir les portes. 
Bé i això el que deia, no? Què passarà si no planifiquem si la població de Barberà creix. És per 
això que nosaltres com estàvem estudiant aquests números i com a grup municipal creiem que 
cal reivindicar un nou equipament, però creiem que també cal reivindicar unitat d’acció, sobre 
aquest tema. 
Crec que ens hem de deixar de partidismes innecessàries davant d’un fet que no ens beneficia 
com a representants polítics, ni tampoc beneficia a la ciutadania.  
Si tots els partits no hem estat a l’alçada, és hora de què ara ho estiguem, siguem valentes, i 
anem a una en aquest tema.  
Diguem-li a la Generalitat que volem un nou equipament educatiu, que podria encabir estudis 
de secundària, però també com diu la moció, estudis superiors, estudis de l’escola d’adults, 
altres tipus d’educació no reglada.  
I creiem que, personalment, i bé, com a grup, que hem de fer com Ajuntament un edifici propi 
on la població estudiantil tingui la qualitat per poder estudiar en condicions. 
Crec que hem d’anar en la línia de..., posem els calers com Ajuntament i ja després la 
Generalitat, doncs que faci servir l’equipament, aportant el professorat i pagant per les 
despeses d’aquest equipament. En aquesta línia, nosaltres seríem del segon punt, l’opció B. 
Gràcies. 
 
Sr. Ferreté: Sí, bona tarda, malgrat que ha estat presentada d’urgència, l’últim segon i variant 
un 25% dels acords, jo entro a discutir-ho. Ho deixaré molt clar.  
La Plataforma Ciutadana per Barberà, diu sí al tercer Institut. També al quart, val? 
El que sí que demano és que pel tema de l'institut-escola, ens posem d’acord d’una vegada. 
Al Consell Municipal d’Educació, definim-ho. Si volem institut-escola o no, perquè aquesta 
moció és una mica en contrasentit, per una part demanem el tercer institut, quart institut, i 
després institut-escola, no és clar. 
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Si em permets, faré una lectura des del meu punt de vista que no vol dir que diguem no a 
l’institut, diem sí a l’institut i a construir-ho nosaltres. 
Amb aquesta moció, hi ha dues opcions, o almenys es proposen dues opcions.  
Una és donar els diners a la Generalitat, perquè construeixi la Generalitat. 
I la segona és, no, els diners els gastem nosaltres, et demanen que ens retornis l’espai cedit, 
construim l'edifici i ara et cedim l’edifici, jo entenc que és això, oi? 
Des d'un punt de vista molt bàsic. 
Vols dir que l’edifici seria construït amb pressupost municipal? Amb diners públics? Doncs 
escolta, em sembla que, l’ideal és fer una consulta popular. 
Et proposo que engeguem una campanya de..., no diré referèndum, però una consulta popular, 
sobre institut nou sí, institut nou no. 
I el repeteixo, eh?, la Plataforma està pel sí, a construir un institut, i que un cop hagi passat el 
pic aquest d’estudiants, retorni l’edifici a l’Ajuntament per altres usos culturals. I res més. Si no 
ha quedat clar, comunicar-te que el nostre sentit de vot serà sí. 
 
Sra. Maya: Hola, bona nit. Bé, des del partit de Socialistes de Catalunya, com sempre 
avancem el vot, i estem a favor, evidentment davant de qualsevol iniciativa doncs que tengui a 
veure amb la millora i amb la vessant de Barbera com a ciutat educadora. 
Estem totalment d’acord, amb la part expositiva de la moció, sí que matisem de què, quan a la 
part expositiva es parla dels cursos escolars, i segons les dades de planificació que tenim 
facilitades per la regidoria, i que ja s’ha comentat que són estimacions, doncs la previsió de 
línies, a la màxima, seria pel curs 2020-2021 i que per la resta de cursos, fins al 2024-2025, les 
línies necessàries serien les mateixes que les que hi ha per aquest curs. 
Així que aquí sí que estem d’acord amb el que ja s’ha dit, que són estimacions, que hi ha 
percentatges que potser poden anar variant i que també hem de tenir en compte altres 
aspectes, aspectes com que actualment les línies estan repartides en 5-5-2, quan la capacitat 
màxima del centre són 4-4-2. Per tant això també s’hauria de tenir present. 
En tot moment, des dels diferents espais de reflexió i de debat educatiu que s’han fet, s’ha 
posat de manifest, hi ha hagut consens, en què s’havia de continuar insistint al departament, 
ara ja d’educació, no d’ensenyament, que totes les decisions que s'haguéssim de prendre en 
relació a la planificació de secundària, havíem de tenir en compte els criteris consensuats i 
aquest acord de la Comunitat Socioeducativa de Barberà. 
De la mateixa manera, també sempre, en tots els espais de reflexió i debat educatiu, i crec que 
tots hem participat, s’ha posat de manifest continuar reivindicant i exigint en el marc de les 
competències i les responsabilitats del departament.  
Les obres de millora també, de Can Planas, i com s’ha dit també, afegim les de l’Elisa Badia i 
les de l’institut Bitàcola que se’ns va dir a la darrera Comissió que estaven pendents i que no 
s’havien executat.  
En aquest acord de la Comunitat Socioeducativa, posar en primer lloc això de la construcció 
d’un nou edifici polivalent, en el nou exclusiu per la secundària, si no amb  altres usos com ja 
constava també en el document de cessió del terreny. Però també altres aspectes de l’acord i 
que està en relació amb tot el que estem parlant ara i amb la notícia, aquesta sorpresa d’avui, i 
és que es valora en segon lloc aquest acord diu que es valora molt positivament la creació 
d’Institut Bitàcola.  
I això és un acord de la comunitat socioeducativa, per tant, tots hem participat d’aquest acord. 
Es valora positivament la creació de l’Institut Bitàcola, i la creació i coordinació del seu projecte, 
amb l’Escola Elisa Badia.  
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I el tercer punt de l’acord, diu la creació del model institut-escola, per tant tot aquest debat, ja 
ho hem fet amb marc de la Comissió de planificació de secundària. 
La creació del model institut-escola a Barberà, que és un model educatiu, coincideixo també 
amb el que comentava el company. Amb experiències d’èxit arreu del territori. 
Que el nostre grup, amb les diferents comissions i amb els diferents espais, també sempre hem 
defensat com a opció per donar resposta a aquest increment de demanda en places de 
secundària. 
Ja sigui en projectes educatius propis i compartits, però que siguin innovadors i amb qualitat 
educativa, i que també no és incompatible que estigui amb altres usos o serveis educatius. 
I que això també, a la llarga i sempre ho hem dit, facilitaria no posar en perill la viabilitat de les 
escoles de primària com ha passat ja amb altres municipis. 
Respecte als acords de la moció, fem algunes..., estem d’acord, però fem algunes 
consideracions, que ja teníem previst compartir-les en el Ple, però que amb la notícia aquesta, 
sorpresa, de l’institut-escola de Can Llobet, a la una del migdia, doncs encara tenen més sentit. 
Compartim el primer acord, que tot i que una partida per la redacció del projecte bàsic, no és 
suficient, si realment el departament d’educació no es compromet amb la necessitat i amb la 
construcció d’aquest nou equipament educatiu. 
Això enllaçaria amb el següent acord, nosaltres, ja des de ja fa molt temps, des del PSC, amb 
al·legacions, amb intervencions en els pressupostos, amb diferents espais també de debat 
educatiu, s’ha plantejat la possibilitat de partides pressupostàries, pròpies municipals, per poder 
assumir la remodelació i millora de Can Planas, del tema d’Elisa Badia i Bitàcola, o fins i tot per 
la possibilitat d'avançar la construcció d’un nou equipament, com en altres ocasions, i aquest 
Ple també hem manifestat, hi havien fet amb les aules del Marta Mata o amb el gimnàs del 
Bosc.  
Però això també requereix un pacte, una negociació i un conveni amb la Generalitat, perquè 
estem d’acord, i la Comunitat Socioeducativa està d’acord en que és qui té les competències i 
la responsabilitat de retorn d’aquesta inversió. 
Ja sigui amb diners, a llarg termini, no hi ha un límit de d'anys, o bé també podria ser amb 
millores i necessitat actuals o futures dels equipaments educatius que ja existeixen. 
Es parla, en els acords també, del quart institut, aquí també hi ha una proposta que després 
acabaré al final, amb el que es va dir a l’última, al que vaig comentar a la darrera Comissió, per 
què ha de ser el quart institut? 
Podia ser la possibilitat, es podria valorar, de què fos el tercer institut que ja existeix, que és 
pugues traslladar a un nou edifici i que es pugues ampliar. I d’aquesta manera, per una banda 
es cobririen també les necessitats del projecte pedagògic i innovador de l’Institut Bitàcola i a la 
vegada es podria donar resposta a cobrir aquesta demanda futura de secundària. 
A l’apartat B, quan parla del tema d’equip docent, a nivell municipal, creiem que sigui quina 
sigui l’opció que plantegi el departament, en aquest cas, avui sembla que ja ha plantejat una, el 
departament ja hi conta en assumir el personal docent necessari per donar resposta a 
l’escolarització d’alumnat, a secundària i a tota Catalunya. 
Per tant, és una competència seva directa, i una responsabilitat, i en tot cas, pensem, que si 
l’Ajuntament valora o es pot valorar el reforç de personal docent o educatiu, en algun tema en 
concret, creiem que hauria de ser una opció que donés resposta a les necessitats educatives 
dels diferents centres de Barberà i que no fos una cosa exclusiva només d’un centre, sinó que 
fos pactada i consensuada amb tothom. 
I aquí també doncs, bé, el fet aquest d’incorporar el tema de la inversió aquesta plurianual, 
doncs evidentment, si això segueix, si segueix en vigor el fet de reclamar a aquest centre, o la 
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Generalitat ja ho descarta, pues sí que hem de tenir en compte si la Generalitat té com a 
previsió futura només fer instituts-escoles, doncs llavors això pot tenir sentit, però com deia el 
company, per un equipament municipal per altres usos, però no en aquest cas pel tema de 
l’equipament educatiu. 
Respecte al tercer acord, doncs ja dèiem anteriorment que estàvem totalment d’acord amb 
aquest model educatiu, però que també hi ha aspectes que s’haurien de tenir en compte, 
s’hauria de tenir en compte doncs que l’institut-escola, desconeixem perquè la proposta és a 
Can Llobet, però s’hauria de tenir en compte que fos una distribució equitativa dels projectes 
educatius dels centres de primària, s’haurien de tenir en compte les prescripcions i 
matriculacions a tots els centres de primària, a les darreres Comissions que anem s’ha 
comentat en els dos últims anys, els dos últims cursos, que l’escola del Bosc, ha tingut una 
davallada important de matrícula i que ha sigut la Comissió de planificació, que estem tots, tota 
la comunitat educativa, ha decidit que fos el Centre que recollís tota la matrícula viva durant el 
curs, i que, a més a més, té unes ràtios més baixes, per tant això també s’hauria de tenir en 
compte. 
S’hauria de tenir en compte l’estat i el tipus d’instal·lacions i les obres necessàries, bé, les 
obres de millora que siguin necessàries per poder fer els instituts-escoles, però que a lo millor 
no és el mateix una inversió en un centre de primària, a lo millor es requereix, m’ho invento, 
1.000.000 €, però en canvi en un altre centre de primària, a lo millor amb 500.000 €, és 
suficient per poder polir l’institut-escola. Tot això també s’hauria de conèixer que va relacionat 
amb el tercer punt entenc de la moció. 
I finalment res, comentar com ja s’ha comentat també que tota la informació que vam tenir 
respecte a aquest tema doncs va ser amb el...., bé, perdó, em deixo el quart, que no ho tenia... 
En el quart punt, l’afegit que s’ha fet a la moció del quart punt, ja ens sembla bé però això és el 
que existeix. És, en teoria, el que existeix d’una comissió que fa seguiment, de tot el que es 
treballa amb Generalitat, en temes d’educació que compti amb els representants dels partits, i 
amb les entitats de la Comissió Socioeducativa, això és la Comissió de Planificació. 
En teoria, en aquesta Comissió que estem representats tots, sempre, s’hagut un compromís de 
què el que es diu i es consensua en aquella Comissió, s’ha de traslladar al departament. Ara, 
que això vol dir que s’ha d’incorporar algú més de la Generalitat, que hem de fer una altra 
Comissió, bé, doncs cap problema. Participarem igual que...i ens sembla perfecte, que ho hem 
fet fins ara. Per tant aquest punt no hi ha problema. 
I finalment, comentar això que la darrera informació que tenim és de l’última Comissió que es 
va fer extraordinària, que va ser del 30 d’octubre. Que ja se’ns va dir com bé deia el Roger que 
a finals d’octubre hi havia pendent una altra reunió entre Serveis Territorials i l’Ajuntament, a 
finals d’octubre. 
Que desconeixem si això...ai! Perdó a finals de novembre, perdó. 
Que desconeixem si s’ha fet, aquesta reunió, si..., quin és resultat de la mateixa, i sí  que es va 
dir que com a màxim, de cara al gener, doncs podríem tenir una resposta del departament a la 
Comunitat Socioeducativa, entenc que aquesta resposta, bueno no sé si és la del dia 9 o no, 
però precisament en aquella reunió, hi era el..., estava el regidor d’educació i regidors de 
diferents grups, i érem allà, i jo vaig manifestar en aquella reunió i vaig proposar que en lloc 
d’esperar a la reunió i a la proposta que fes el departament, i està en les actes de la reunió, 
sobre això, que fossin proactius, que fessin Comissions de Planificació, que a la Comissió de 
Planificació treballessin ja diferents propostes, per donar resposta a aquestes necessitats, tenir-
les argumentades i consensuades, i que després en el moment que tinguéssim el resultat 



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
  
 
 

 
Expedient : 2018N018000013  

Ref.: X2018014302  

 

pàg. 61 de 66 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 08fcadc9-762b-4091-ab68-70d363e50855 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

d’aquesta segona trobada, abans del gener, tota la comunitat Socioeducativa pugues dir què 
pensa dels pros i contres de les diferents propostes. 
En aquell moment es va dir que no, que era millor que es deixava sobre la taula aquesta 
proposta que llençàvem nosaltres a la reunió. Que ens esperàvem a la segona trobada del mes 
de novembre i que a partir d’aquí ja faríem. 
Llavors clar, amb aquesta notícia sorpresa de l’institut-escola, doncs també se’ns generen 
molts dubtes i bé, i pensem que manca d’informació, perquè això vol dir que és la línia que a 
partir d’ara seguirà el departament sempre? 
Farem...quants instituts escola? Això vol dir que ja no s’ha de continuar reclamant, nosaltres 
pensem que sí, que és igualment necessari el tercer o quart institut, diguem-lo com vulguem, 
amb la proposta que dèiem abans. 
Que, evidentment, s’han de respectar els acords i els compromisos que es van adquirir a les 
reunions i a la Comissió de Planificació. 
I que creiem que una convocatòria, si aquesta informació la tenim avui, o aquests dies 
anteriors, una convocatòria per explicar això, amb el Sr. Vinyes, que entenc que si ho té 
agendat és perquè ja es sabia, ja ho té i ja ho sap, i ja des del departament ha de tenir els 
arguments de per què fa això i fa aquesta proposta, doncs no cal esperar al 9  de gener, si no 
parlem abans perquè aquest dia, el 9 de gener si ve el Sr. Vinyes, la comunitat Educativa, 
socioeducativa, igual que ha fet els altres acords, faci el si o el no, i expliqui el per què al que 
aquest Sr. ens vingui a presentar i a proposar per part del departament. 
I res més, amb això penso que també vau continuar reiterant i posant en valor tota aquesta 
tasca i feina que fa la comunitat socioeducativa, traslladar al departament tot això que allà 
s’acorda, que és el que sempre s’ha fet i sobretot doncs demanem això, el compliment ha sigut 
una sorpresa molt sobtada avui, perquè en tot moment se’ns havia dit que se’ns informaria de 
tot i hem tingut la sensació que això no ha estat així, perquè en realitat ja s’ha dit també per 
altres grups que tots treballem per aquesta millora de la qualitat educativa a Barberà. Res més, 
gràcies. 
 
Sr. Rivera: Gràcies.  
Primer de tot, agrair a totes les persones que des que es va mobilitzar la ciutat, continuem, 
continuen treballant perquè això no es pari i perquè al final aquesta unitat d’acció, que hauríem 
de tenir sempre, que hauríem de mantenir sempre, a veure si d’una vegada l’aconseguim.  
I per què dic això, perquè ja ens ha passat, pues que s’utilitza el tema de les places escolars 
com un objecte de llençar-nos coses entre nosaltres, de dividir, de massificar, vale? 
I llavors, crec que, per les intervencions que hi ha, tenim un consens, una eina d’acció possible 
ara el que necessitem és de veritat creure’ns que ho volem fer. 
Perquè al final, la moció planteja dues alternatives perquè entenem que si l’ajuntament a l’any 
2011 va cedir uns terrenys i la competència és de la Generalitat, la primera opció hauria de ser 
facilitar que ho pugui fer. 
Ara, que evidentment potser no s’ho han explicat al text, no sé però, el que es va dir a la reunió, 
el que jo recordo, és que aquesta idea d’un equipament..., ni por asomo, des del departament, 
en aquella reunió, estic recuperant les notes, vale? Que sí es veritat que es parlava de l’institut-
escola pel 2020-2021, vale?  
Ara ens han sorprès amb el... millor que tinguem més opcions, però que em sembla que 
hauríem d’anar a una. 
Assumir-ho com a municipi està bé, però amb els compromisos de qui té la competència. El 
que no podem fer és «lanzarnos a la piscina a lo loco» i finançar una cosa que potser 
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després..., és evident que la competència de Generalitat és dotar les places, però també s’ha 
de comprometre a utilitzar aquest equip perquè si no, al final, estem fent un mal negoci per la 
ciutat. 
I és evident que les necessitats aquestes que veiem, i les que no veiem, si tenim un edifici, un 
equipament, que permet encabir i jugar i poder obrir més línies de cicles formatius, i permeti 
poder dotar millor a altres serveis. És un patrimoni que tenim per a la ciutat.  
Ara, el que no podem defugir, és que ara mateix, ho ha dit la Mònica, 5-5-2 són les línies dels 
instituts que tenim a la ciutat. Aquest és un problema. Aquest any, no sé com s’ho han fet els 
claustres però al final jo crec que, al final faran classe al pati, perquè no tenim més espais. Per 
tant, és un problema molt seriós.  
Per no tirar molt lluny, estem valorant les reflexions que s’han fet des de tots els grups.  
Valorem molt positivament que hi hagi aquest consens en el Ple, i el que tocaria és, això que 
s’ha dit, que ens puguem preparar juntament amb la Comunitat Socioeducativa, els grups 
municipals i l’Ajuntament i els serveis municipals, per veure quina és l'estratègia millor per 
negociar i que anem a una. 
I, només una cosa, diem quart institut i no hi ha un tercer institut, perquè no ens agradaria que 
es pensés que el projecte que hi ha ara a Bitàcola, el volem desmantellar. Perquè no seria la 
primera vegada que ens han acusat d’això.  
Per tant, el que diem, és quart institut i ho diem perquè no ens sembla malament que hi hagi 
una escola-institut a..., si és que es fa, a l'Elisa Badia, no ens sembla malament que hi hagi una 
escola-institut a Can Llobet, però això com s’ha dit molt bé, no són solucions, la solució és 
veure com compaginem aquesta major dotació d’espai, per encabir els que ara estan 
massificats, amb un desenvolupament amb criteri i sense improvisar del que està passant, i 
d’implantar un nou model d’institut-escola. 
Per tant, nosaltres valorem d’aquesta manera, perquè quedi molt clar, perquè tothom s’enteri. 
Res més, agrair això, esperem amb moltes ganes que aquesta convocatòria que s’ha de fer, es 
faci el més aviat possible, perquè no podem esperar fins al 9 de gener, i a veure si ho 
aconseguim. Gràcies. 
 
(Amb posterioritat a la votació del dictamen l’alcaldessa realitza la intervenció següent) 
 
Sra. Fuster: I ara aquí, sí em permeten si que jo voldria fer alguns apunts.  
Més enllà del que diuen o el que deixin de dir o el que suposadament es diu, jo el que si que 
faré és l’explicació del procediment, com ha anat, i les noticies que tenim en aquest 
Ajuntament.  
Abans de res, òbviament, Sr. Rivera, que la unitat d’acció, més que mai, hauria d’estar en 
aquest tema i jo sí que faig doncs aquesta crida o aquesta... a la unitat d’acció amb aquest 
tema perquè és un tema que és de tots. 
Evidentment, que es trasllada al departament, els acords de la Comunitat Educativa, arrel de la 
reunió del Consell Municipal d’Educació, que vam tenir, és a petició d’aquest Ajuntament, que 
demanem reunir-nos amb el Sr. Vinyes per plantejar la problemàtica existent amb el tema de 
secundària en el nostre municipi. 
I he rebut dues reunions, la primera reunió es va informar dient... nosaltres vam anar allà dient 
què hi ha, els hi resumeixo una reunió de dues hores llargues, però resumit molt ràpid, és què 
hi ha del nostre..., jo vaig dir tercer institut perquè sempre l’haviem  dit així, potser si que 
hauríem de canviar, a dir quart institut, en qualsevol cas nosaltres havíem dit que l’Ajuntament 
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havia  cedit uns terrenys i que se'ns havia de començar la construcció d’un nou institut, i que no 
hi havia manera de fer-se factible. 
Vam anar el regidor d’educació i jo com alcaldessa, els hi vam dir que no permetríem, sota cap 
concepte, que hi hagués ni un alumne més entatxonat, i ho dic així, a l’institut de Can Planas i a 
l’institut de la Romànica, que per aquí no passaríem i que havíem de buscar una solució. 
Els hi vam dir  també, la previsió, que fessin previsió perquè sí que la ciutat té alguns espais on 
hi ha noves construccions i que per tant és susceptible que el nombre d'habitants en edat de fer 
ús dels instituts doncs n’hi haguessin més i per tant que es construïa i que ho tinguessin en 
compte. 
Vam dir que no volíem barracons a la nostra ciutat, els hi vam dir que havíem de buscar 
solucions i els hi vam parlar de les obres que es van parar del Bitàcola i de Can Planas, que es 
van parar a l’estiu passat i que, per tant, no s’han fet i que demanàvem que es comprometessin 
a fer enguany les que s’havien deixat de fer de l’anterior estiu, perquè ens entenguem i les que 
correspondrien d’aquest any de forma conjunta, que ens van dir que sí, fins aquí. 
En aquesta primera reunió, ens van demanar doncs que ells, si us plau, que ens demanàvem 
un temps, jo els hi vaig dir que en un mes com a molt, havien de tenir una resposta, perquè 
òbviament nosaltres havíem de dir, bueno, havíem de dir a la ciutadania i, bueno, a tothom en 
general, què és el que es proposava des del departament d’Ensenyament, perquè el problema 
ja el tenim en el curs següent i per tant no cal esperar més. 
Ens van dir que estudiarien el tema, i que ens dirien alguna cosa. Efectivament, van atendre la 
petició de l'Ajuntament, vam fer proposta de dates aproximadament, durant aquest mes de 
temps i vam tenir aquesta segona reunió. 
En aquesta segona reunió, ells ens parlen de què es va posar sobre la taula, perquè nosaltres 
vam dir que nosaltres estàvem disposats com ajuntament a... i que al final doncs hauríem de 
ser nosaltres qui entoméssim  la construcció d'un nou institut, però clar entendran, entendreu 
tots i totes que nosaltres no tenim la capacitat com a Administració Pública, de construir un 
institut pel curs vinent. I que, per tant, a banda de que nosaltres prenguem la decisió de fer la 
construcció del nou edifici, s'hauria de donar una solució perquè a la matrícula de l’any segon, 
ja tenim aquest problema i nosaltres no passarem, i entenc que estareu d’acord amb mi, que no 
passarem per posar ni una criatura més a Can Planas o a la Romànica que estan 
sobredimensionats, estan els nens molt apretats, ja no ha d'haver ningú més. 
En aquesta segona reunió, ens parlen de què aquesta solució, que ens plantegen, ells ja hi 
havien pensat en fer això de l’escola-institut, val? 
Si que és veritat que en l'acord de la Comunitat Educativa, també es veia positivament la 
creació d’una escola-institut, i que en principi no haurien o no tenen per què ser incompatibles.  
Per tant, entenc, a nosaltres el departament ens va demanar que els deixéssim fer, perquè 
havíem de parlar amb la direcció de l’escola que òbviament té a dir, només faltaria, i que ells 
enlloc de parlar amb la direcció de l’escola per..., bueno, pues per veure si això ho veien bé, o 
no el veien bé i que hi diguessin la seva. 
Jo el que si que els hi vaig demanar, és que si arribaven al consell escolar, i això es deia, 
evidentment, a nosaltres ens havien d’informar. 
El regidor d’educació, des de la setmana passada, porta intentant, perseguint, ho dic així, 
perseguint perquè és la paraula, al Director de Serveis territorials d’Ensenyament, perquè com 
que nosaltres tenim coneixement, i a nosaltres no se'ns ha confirmat que han dit els directors 
de l’escola, i s’ha fet al Consell Escolar. 



 
 Avinguda Generalitat, 70 
 Telèfon 93 729 71 71 - Fax 93 719 18 15 
 08210 Barberà del Vallès 
 e-mail: barbera@bdv.cat 
 web: http://www.bdv.cat 
  
 
 

 
Expedient : 2018N018000013  

Ref.: X2018014302  

 

pàg. 64 de 66 
 

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el Codi Segur de  
Verificació 08fcadc9-762b-4091-ab68-70d363e50855 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

Per tant, nosaltres hem exigit i teníem per fer una proposta de la nova agenda de fer un Consell 
Municipal d’Educació extraordinari per demà a les sis de la tarda. Sembla ser que finalment 
s’ha pogut parlar amb el Sr. Vinyes i el Sr. Vinyes proposa que sigui el 9 de gener.  
Particularment jo, ho he parlat i considerem que el 9 de gener és una data molt enllà, perquè 
ens doni les explicacions quan ja han fet el Consell Escolar, per tant seguirem insistint, vull dir, 
jo demà mateix tornaré a trucar personalment per dir-li, si s’ha de convocar, estigueu a l’alerta 
perquè si s’ha de convocar, tant de bo, el Consell Municipal d’Educació extraordinari, si és en 
48 hores d’antelació, òbviament demano poder ser seguint el respecte de la convocatòria, però 
si ha de ser el divendres, a la tarda-vespre, és el que jo li proposaré al Sr. Vinyes  i que confio, 
espero i desitjo que així sigui. 
I res més, no sabem res més. És tot el procediment tal qual els hi explico.  
El que sí és que entenc que el tema de l’escola-institut, tenint en compte que la Comunitat 
Educativa no ho veu incompatible amb altres formes de fer, entenc que seria una solució viable 
pel curs vinent, donat que també és cert que nosaltres des de..., nosaltres, l’ajuntament no té la 
rapidesa per poder construir un edifici pel proper curs escolar. 
Jo crec que el portaveu del meu partit polític, ja ho ha dit molt clarament, pot ser una solució 
per a l’any vinent, però entenc que... i demano aquesta unitat d’acció perquè doncs ens trobem 
la possibilitat de totes, de poder... bueno, doncs dir construïm nosaltres i òbviament, clar que sí, 
doncs amb una, amb uns compromisos de qui té la competència i amb la idea de fer, doncs un 
edifici que..., no sé si la paraula és polivalent, però si que d’alguna manera pugui ser doncs, 
pugui encabir d’altres coses també, no? Educació no reglada, Cicles Formatius, alguna qüestió, 
a nivell cultural, etc. 
Però sempre clar, amb el compromís de què qui té la competència, que és la Generalitat de 
Catalunya, doncs es comprometi a posar-hi també el que toca. 
Així és com està el tema, jo demà al matí tornaré a insistir per poder parlar amb el Sr. Vinyes, a 
veure si hi ha la possibilitat perquè a mi no hem sembla bé. Jo feia a la proposta de demà, a les 
sis de la tarda, des del departament d’Ensenyament han fet la proposta del dia 9 a les sis, si no 
recordo malament, al dia 9 de gener, a mi em sembla molt lluny, per tant, jo demà tornaré a 
intentar que sigui així, ja els avanço, demà no podrà ser pel tema de les hores, i el que si que 
proposaré és que sigui doncs el divendres.  
De totes maneres, em comprometo també a través de portaveus de dir-li si serà així o  no serà 
així. 
La resposta que jo rebi del Sr. Vinyes si és que puc parlar amb ell, si el trobo, d’acord? 
Molt bé doncs així està el tema, ja tenen la informació, d’acord?  

_______________________ 
 
6. - PRECS I PREGUNTES 

_______________________ 
 

INTERVENCIONS 
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents:  
 
Sr. Rivera: Molt breu, són dos preguntes a fí de la intervenció que ha fet la presidenta, fora del 
debat. 
La primera és quan es va fer la segona reunió? en quina data? I quan ens han informat, des del 
departament, que el Consell Escolar de Can Llobet van anar a proposar el tema d’institut-
escola. Gràcies. 
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Sr. Doménech: Buenas noches de nuevo.  
Sí son dos preguntas, una sobre la página Web, no se a quien debería dirigirme 
concretamente, en cualquier caso, es sobre el tema del dominio. 
Hemos comprobado que el dominio www.bdv.es que siempre ha estado operativo, este mes da 
error en el acceso, quisiéramos saber cuál es el motivo. Si es un problema informático o si es 
que se ha dado de baja este dominio. 
Y por otro lado, es una pregunta sobre el aeropuerto, el aeródromo de Sabadell. Todos 
conocemos la lamentable noticia que sucedió este mes. Se nos comunicó desde el equipo de 
Gobierno que iba a haber una creación y una Mesa de trabajo sobre el mismo aeródromo, se 
me indicaba sobre, se decía, ¿no? Desde..., sobre el pasado, el presente y el futuro del 
aeródromo. 
Queríamos saber qué sucede con esta Mesa, si se ha constituido ya, y si hay alguna novedad 
sobre todo este tema. Muchas gracias. 
 
Sra. Fuster: Dono resposta al tema de... Sr. Pubill, és que abans no hi havia aixecat la mà i per 
això no el tenia present, culpa meva. No, no passa res... endavant. 
 
Sr. Pérez: És un prec una mica seguint la linea del company, del Pepe Rivera, de dir, que 
també ens interessaria saber quan va ser aquesta segona reunió, i a part de dir... que aquest 
mateix dilluns hi va haver Junta de Portaveus, la setmana passada vam tenir Comissions 
Informatives amb la qual la número 3, forma part el regidor d’Educació, que també ens 
agradaria, fem aquest prec de que aquest tipus d’informació, tot i que encara estigui molt 
oberta, doncs se’ns digui com està, que s’ha tingut aquesta reunió i que estem a la espera 
doncs de tenir més novetats de com es troba la situació, bàsicament és això. Gràcies. 
 
Sra. Fuster: Gràcies sr. Pérez.  
Les dates exactes de la reunió us les passarem, no recordo exactament el dia. Però us les 
passarem ara mateix per Junta de Portaveus, d’acord? 
Respecte al tema de l’aeroport.  
El tema de l’aeroport ens va convocar, el secretari d'infrastructures de la Generalitat, que ja 
havíem, estaven representats gent de l’aeroport, els alcaldes i alcaldesses dels municipis, i un 
representant també dels veïns i veïnes. 
D’aquella reunió, que es van parlar vàries coses, es va quedar que es crearia una Comissió, 
van dir que ara no era el moment, en calent, dit tal qual, en calent de fer propostes o debats de 
què passaria amb l’aeroport, i ens van demanar i ens les van emplaçar a parlar d’això al mes 
de gener, val? 
Per tant, en el mes de gener hi haurà aquesta reunió a banda de la Comissió de seguiment de 
l’aeroport que segueix funcionant, farem aquestes reunions específiques per parlar del tema de 
l’aeroport, del que ha succeït i de què passarà amb l’aeroport. 
No sabem res més, vull dir, doncs, ens convocaran al gener, vam demanar que no fos en 
unes..., que no l’allarguessin i es van comprometre que després de festes ens donarien una 
data per aquesta reunió. 
I, per tant, bueno, assistirem òbviament, també hi ha representants veïnals, i a partir d'aquí 
doncs bueno, ja us informarem o us direm què és el que es va esdevenint en aquestes 
reunions, d’acord? 
Us passem les dates de la que demaneu a traves de portaveus, val? 
Molt bé, pues si no hi ha més qüestions...voldria respondre? Molt bé, Sra. Molinero  endavant. 

http://www.bdv.es/
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Sra. Molinero: Bona nit. Bé doncs, a veure, parlaré amb noves tecnologies i faré aquesta 
consulta i et faré arribar la resposta via e-mail, d’acord? 
 
Sra. Fuster: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Bona nit a tots i totes. Moltíssimes gràcies per 
la presència del públic i la gent que ens escolta a la radio. Que tingueu molt Bones Festes i ens 
veiem en el Ple del mes de gener. 

_______________________ 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 22:05 hores, 
de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que es 
celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a 
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Un cop aprovada aquesta acta, es transcriurà el seu contingut en el llibre d’actes corresponent, 
en folis numerats i degudament legalitzats amb el segell de la Corporació. 
 
Barberà del Vallès 
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