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Avinguda Generalitat, 70
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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm.
L'AJUNTAMENT EL DIA 28/09/2011.
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REALITZADA PER

PLE

DE

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 28/09/2011, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinaria de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ABSENTS:
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ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
SERVEIS ECONÒMICS
2.DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ
2.01.- EXP.: IPDI2011/25. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS A DATA 30 DE
JUNY DE 2011.
2.02.- EXP.: IPDI2011/27. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A DATA 30
DE JUNY DE 2011.
RÈGIM INTERIOR
3.RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA
3.01.- EXP.: XXXX. RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1882, DE DATA 8
DE SETEMBRE DE 2011 RELATIU A LA DESIGNACIÓ D'UN
REPRESENTANT.
4.MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D'ICV-EUIA PER RECLAMAR UN REFERÈNDUM SOBRE LA REFORMA DE
LA CONSTITUCIÓ.
4.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D'ICV-EUIA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ.
ALCALDIA
5.DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
6.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

7.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201109. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
27 de juliol de 2011, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
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APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
2

DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ

2.1

EXP.: IPDI2011/25. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS A DATA 30
DE JUNY DE 2011.

DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT
MUNICIPAL D'ESPORTS A DATA 30 DE JUNY DE 2011.
Expedient: IPDI2011/25.
D’acord amb l’article 16 de les Bases d’execució del Pressupost vigent, es dóna compte al Ple
Municipal dels estats comptables de l’organisme autònom Patronat Municipal d’Esports a
data 30 de juny de 2011, següents:
1. Estat d’execució del Pressupost de Despeses.
CAPÍTOL
I. Despeses Personal
II. Béns corrents i serveis
III. Despeses financeres
IV. Transferències corrents
VI. Inversions
VII. Transferències capital
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
TOTAL

Prev. definitiva
1.005.334,56 €
1.263.861,16 €
11.119,68 €
113.490,34 €
2.106,00 €
0,00 €
0,00 €
29.561,87 €
2.425.473,61 €

Obligacions
446.019,59 €
657.033,47 €
4.478,81 €
35.122,12 €
1.784,87 €
0,00 €
0,00 €
14.576,37 €
1.159.015,23 €

Pagaments
446.019,59 €
484.043,93 €
4.478,81 €
35.122,12 €
1.784,87 €
0,00 €
0,00 €
14.576,37 €
986.025,69 €

Pendent
d’execució
559.314,97 €
606.827,69 €
6.640,87 €
78.368,22 €
321,13 €
0,00 €
0,00 €
14.985,50 €
1.266.458,38 €

2. Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos.
CAPÍTOL
I. Impostos Directes
II. Impostos indirectes
III. Taxes i altres ingressos
IV. Transferències corrents
V. Ingressos patrimonials
VI. Alienació d’inversions reals
VII. Transfer. de capital
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
TOTAL

Prev. definitiva
0,00 €
0,00 €
1.495.924,97 €
888.735,47 €
40.813,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.425.473,61 €

D.R. Nets
0,00 €
0,00 €
862.562,15 €
458.553,87 €
25.243,59 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.346.359,61 €

Recaptació Neta
0,00 €
0,00 €
546.863,24 €
458.553,87 €
25.243,59 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.030.660,70 €

Pendent
d’execució
0,00 €
0,00 €
633.362,82 €
430.181,60 €
15.569,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.079.114,00 €
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3. Operacions no pressupostàries.

Deutors
Creditors
Ingressos pendents d’aplicació
Moviments interns de tresoreria
Pagaments pendents aplic.
Bestretes i préstecs concedits

Saldo inicial
0,00 €
46.073,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ingressos
5.200,00 €
102.765,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Pagaments
7.200,00 €
91.321,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Saldo final
2.000,00 €
57.517,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions
següents:
Sr. Garcés: Molt bona tarda a tots.
Començarem seguint l’ordre de l’ordre del dia que és en primer lloc donar compte de l’estat
d’execució del pressupost del PME a data 30 de juny de 2011, just a meitat d’exercici.
Encara que era un donar compte, s’ha explicat en la Comissió Informativa núm. 1 el dia que
es va convocar i ens consta que també s’ha informat en el Consell d’Administració del PME
amb el qual farem un breu resum d’aquest estat. En el qual seguint els ritmes que a principi
de 30 de juny per regla general la majoria de les partides s’haurien d’estar una execució del
50%, més o menys. No obstant, en els capítols de despeses com en el capítol d’ingressos
efectivament porten el ritme correcte, previst i estipulat i trèiem petites coses més puntuals
que poden significar com poden ser: entrades a la piscina a l’agost... o coses d’aquest tipus,
que sí poden representar alguna cosa que no és totalment lineal durant els 12 mesos de l’any.
Entenem que l’execució del PME és correcte i va per bon ritme i en principi esperem que es
pugui assolir els objectius que es van plantejar al principi de l’exercici.
Des del punt de vista de l’Ajuntament, del que seria la casa gran. Donaríem també compte de
l’estat d’execució, en el qual tindríem que també, intentant valorar que arribéssim a aquest
percentatge del 50%. En aquest sí que m’agradarà fer algun comentari molt concret perquè
n’hi ha casos que veureu que no es pot funcionar en el 50% perquè no són rebuts mensuals,
ingressos periòdics mensuals o despeses també mensuals.
Si parlem del cas de les despeses de personal del capítol 1, com sempre diem, es pressuposta
un import, el qual per baixes, per coses que es produeixen, doncs al final no s’arribarà al
100% del que es va pressupostar i així efectivament ho està detectant l’execució que sobre
12.111.000 €, que n’hi havia pressupostades, al menys per una execució de 5.452.000 € que
arribaríem aproximadament al doble que serien uns 11 milions d’execució de capítol 1 a final
de l’any si el ritme normal es manté.
En quant a béns corrents i serveis, aquí fonamentalment tenim tot el tema de consums a qui
no estem al 50%, però hem de tenir en compte que hi ha vegades que les factures ens arriben
més tard, arriben al juliol, amb el qual jo estic convençut de que sí que anem al 50%, que aquí
falten consums per reflectir del primer semestre, però que també anirien més o menys, en
aquest ritme del 50%.
En quant a despeses financeres, m’agradaria juntar-lo amb el tema dels passius financers, que
és la devolució de préstecs perquè realment això també va lligat una cosa amb l’altre. Aquí
doncs, afortunadament com els préstecs tenim amb un tipus d’interès bastant bo i que el que
vam pressupostar va ser superior del que realment teníem en pòlisses, doncs també veiem que
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a pesar d’haver tornat al 50% dels crèdits que ens tocava per quotes, per amortització, dintre
de l’exercici doncs estem estalviant també diners en aquest aspecte.
En quant a transferència corrent estaríem parlant de tot el que comporta d’ajudes, beques,
subsidis, tot el que afecta a Benestar Social, a famílies, convenis amb associacions.
Aquí veieu que sí que s’està executant més del 50%, les necessitats que s’estan produint
doncs faran revisar, lògicament, potser alguna d’aquestes partides de Benestar Social.
I, en resum, parlaríem de que la previsió definitiva després d’haver incorporat allò que aquí
tenim també el capítol d’inversió. Són inversions que la majoria són del pressupost de 2010
que es van traslladar en el pressupost del 2011 per finalitzar la seva execució i per això veieu
que de 10 milions i mig d’inversions totals previstes dintre del 2011, ja anem per a prop de 7
milions ¿per què? Perquè és això són obres que s’han anat acabant dintre del primer semestre
de 2011, que corresponien al 2010 i per això en aquest cas sí que anem més endavant del
50%.
En resum, sobre els 42.816.000 € totals no arribaríem a 20.633.000 de despesa reconeguda,
amb el qual doncs aniríem per aquí, per sota d’aquest 50%, que és el punt dur en aquests
moments.
Des del punt de vista d’ingressos en aquest cas, el que us deia, no es pot dividir entre 12 i
després multiplicar per 6, sinó que hem de tenir en compte línia per línia.
En el cas dels impostos directes ens referim als padrons fonamentalment d’IBI, de vehicles i
d’IAE. A l’alçada del 30 de juny ja estaven aprovats tots els padrons, menys el d’IAE, per
això aquesta diferència de 3.955.000 correspon fonamentalment a aquest padró i, en principi,
al compensar-se amb algun altre capítol d’impostos que ara veurem, la veritat és que anem
bastant bé des d’aquest punt de vista. El més important és el de plusvàlues que havíem previst
1.200.000 € en el pressupost i anem per 900.000 € de plusvàlues en 6 mesos, amb el qual
creiem que aquesta partida superarà la previsió inicial d’ingrés per aquest concepte que
compensarà una petita baixada que s’ha produït en l’IAE (impost d’activitats econòmiques)
per baixada lògicament de l’activitat econòmica sí que s’ha produït una petita baixada que es
compensarà amb aquest increment de plusvàlues.
En el que parlem d’impostos indirectes sabeu tots que aquest és el famós ICIO, en aquest cas
del que seria la liquidació normal d’ICIOs del primer semestre d’obres corrents, estem parlant
de 200.000 €. Calculem que es produiran uns altres 200.000 € en el segon semestre, al qual
arribaríem als 400.000 €, amb el qual quedaria un pendent d’execució, una xifra de 800.000
€, que correspon precisament a l’ICIO de l’operació de Baricentro.
En quant a les altres taxes i els altres ingressos doncs es van produint en funció de les
diferents execucions dels programes, aquí estan des de les taxes del cementiri, la taxa del
mercadet, la taxa de llar d’infants,... n’hi ha tot un volum i, en principi, va pel ritme previst i
on tenim un petit desfase que és un tema preocupant, sobre transferències corrents que és el
que correspon a les subvencions. En quant a les subvencions doncs moltes d’aquestes
subvencions provenen d’altres organismes, d’organismes que siguin autonòmics, organismes
estatals. Alguns organismes d’aquests han aprovat, fins i tot, molt avançat l’exercici 2011 als
seus pressupostos, amb el qual es va produir una congelació de la transferència de
subvencions que aquest Ajuntament ha estat avançant als diferents col·lectius als quals
corresponien i ara estem lluitant perquè es posin al dia l’abans possible a l’hora de poder
recaptar aquests imports.
Per ingressos patrimonials: lloguers de propietats de la casa o concessions administratives...
doncs anem per bon ritme, o sigui que esperem arribar a aquests 669.000, ja portàvem aquests
2/3 en el primer semestre i en quant a les transferències de capital que corresponen a
subvencions para inversions, doncs aquí també passa el mateix que quan parlàvem de les
transferències corrents, que són subvencions per despesa corrent. Doncs també estem
justificant el màxim possible tots els finançaments de les obres que estem fent, però ens costa
rebre aquests diners tant de l’administració estatal, des de Madrid, per exemple el cas del

6

FEOSL, sabeu que està tot acabat, tot presentat, tot justificat i ja hem rebut dos dels projectes,
però encara ens falten 5 dels projectes i també amb altres ingressos previstos com execució
del PUOSC del 2011 i coses d’aquest tipus. Amb el qual, encara que veiem aquests 8.248.000
d’actius financers que veieu zero, això realment és el traspàs dels crèdits que subvencionen...,
que permeten finançar les inversions, amb el qual si aquests vuit milions no estiguessin
estaríem parlant de 34 milions amb uns drets reconeguts de 16 milions, 34 contra 16, doncs
estem molt a prop d’aquest 50%, encara que ja us dic, s’ha de veure línia per línia perquè no
és una suma aritmètica en aquest cas.
I després, teniu tant en el del PME com el de l’Ajuntament altres dades perquè comencem
doncs això, les factures que fem o el que nosaltres devem als nostres proveïdors. Per
exemple, els proveïdors a 30 juny ens devien 4.700.000 €. Molts d’aquests perquè eren obres
finalitzades a l’abril i al maig, estem parlant de certificacions d’obra, per exemple de la
pneumàtica, de Maria Reverter... lògicament en aquell moment es devia aquests diners.
Lògicament, després ja al saltar al segon semestre això cau i en principi això seria el reflex, jo
crec, d’una execució del pressupost optimista, jo crec que aquest Ajuntament podrà assolir els
objectius que es van plantejar a l’hora d’elaborar aquest pressupost 2011 i en podem ser i
hem de ser molt previnguts i molt cauts amb el tema que no es produeixin tensions de
tresoreria per poder fer front a tots els pagaments amb el ritme oportú. Per la resta, si ja es
confirma això, que tots els ingressos reconeguts que entre les diferents administracions es
produeixin dintre de l’exercici, no tindrem cap problema per finalitzar l’execució de 2011.
Sr. Rivera: Més que una intervenció, una pregunta o una doble pregunta.
Existeix alguna projecció del que pot significar tant l’IAE com l’ICIO a final d’any? Perquè
és cert que mirant l’IAE sorprèn molt la diferència que hi ha, l’ICIO ja no sorprèn tant perquè
és un tema que fa vell aquí, en aquesta sala, però el tema de l’IAE sí que és... hi ha alguna
projecció a final d’any?.
Ja està.
Sr. Fernández: A mí me complace realmente sentir una opinión optimista por parte del señor
regidor de Hacienda de que vamos en una buena progresión en cuanto a los ingresos que va a
marcar de alguna manera la dinámica de gasto. Porque realmente la fotografía que teníamos a
30 de junio, al menos desde el Partido Popular no era tan optimista como la veíamos
nosotros, ¿por qué? Porqué sencillamente tenía una previsión de ingresos de 43 millones de
euros, de los cuales sólo 9 millones de euros habían pasado por caja.
Sí, que es cierto que una parte, había 16 millones reconocidos pero igualmente había una
desproporción brutal entre lo que era los ingresos reconocidos, 16 millones y la previsión
final con 43 millones de euros de ingresos.
A mí me sigue preocupando lo que ha dicho también el señor regidor de Hacienda acerca de
que fallan las transferencias de la Generalitat o de la Diputación o del Consell Comarcal.
Yo he estado mirando y realmente hay mucho dinero que no nos ha llegado, al menos a 30 de
junio. Posiblemente esto ha evolucionado y ha mejorado, yo no lo sé, en estos 3 meses, pero
yo tengo aquí unos datos que he recogido de la información que se dió en la Informativa y
había pues por ejemplo del Fons de Cooperació Local de Catalunya a 30 de junio más de
200.000 € pendientes de pago de los 360.000 presupuestados, es una cifra elevadísima.
No hemos visto ni un céntimo de la partida de Secretaría de inmigración con 40.000 € y
mucho menos los 400.000 € del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Faltan casi medio millón de euros presupuestados en concepto de transferencias por
guarderías infantiles. Tampoco se ha recibido un céntimo de los 80.000 € presupuestados para
becas de asistencia a guarderías.
Las transferencias, por ejemplo, de la Generalitat, por la Ley de Barrios están a un tercio.
Del Consell Comarcal no hemos recibido ni un euro de los 19.000 euros presupuestados por
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transporte adaptado y queda pendiente de los 115.000 € de los... bueno, 184.000 estaban
presupuestados y quedan pendientes 115.000 euros.
De la Diputación de Barcelona, a 30 de junio, pues queda pendiente al menos presupuestado
unos 219.000 €, pero es que a parte de estas transferencias que estamos pendientes de recibir
de estas administraciones publicas... tenemos otros ingresos que a mí también me sorprende
que no hayan evolucionado como se preveía. Por ejemplo, ¿qué gestión se ha realizado en los
alquileres de los inmuebles del Ayuntamiento? porque al fin y al cabo, ustedes habían
presupuestado unos 136.000 € de ingresos y a 30 de junio sólo se habían recaudado 15.000.
Ciertamente hay ingresos más reconocidos pero la cifra sigue siendo muy inferior a esos
136.000 €.
Yo creo que también se debería explicar, había una previsión de ingresos por los servicios de
transporte a los polígonos, que realmente, no hay ningún ingreso a 30 de junio. Entonces yo
creo que esto me gustaría también recibir una explicación. Esto ha condicionado también la
eliminación de las líneas de autobús.
Y después me gustaría también saber en relación a los 2 millones presupuestados del tema de
la ampliación del Baricentro si tenemos la previsión de que se vayan a cumplir en este
ejercicio.
Entonces la visión que teníamos desde el Partido Popular no era tan optimista y entonces lo
que vemos es que podemos tener ciertamente tensiones de tesorería o de falta de liquidez al
menos hasta corto plazo. Entonces a mí me gustaría saber si realmente esto es así, que usted
ha dicho que esto no es así, que tenemos una buena progresión y que no vamos a tener
problemas de este tipo, pero esto qué significa. ¿Significa que esperan recibir todas las
partidas presupuestadas de la Generalitat? o, ¿existe un plan B...? o se adoptaran medidas de
recorte o alguna otra disposición.
Gracias.
Sr. Rodríguez: Bona nit a tothom.
Jo volia començant dient, a veure si seria possible per una altra ocasió se’ns pogués fer
arribar l’estat de comptes detallat com el que figura a l’expedient, per correu electrònic, sí,
però no costaria res fer-lo arribar per correu electrònic perquè des de l’expedient del ple, si es
convoca en divendres tenim només tenim dilluns i dimarts i això fa que el temps que tinguem
per consultar-ho... ja li dic, no li demano fotocòpies perquè si estem en època de... i potser en
algun cas la fotocòpia tampoc seria massa útil, però sí que estaria bé que es pogués fer arribar
en format electrònic per poder disposar de les dades detallades de cadascun dels ingressos i
cadascuna de les despeses que a vegades va bé.
A veure, nosaltres, ens alegrem moltíssim de l’optimisme del Sr. Garcés.
Esperem, com sempre que realment aquest optimisme ens porti a acabar l’any amb una bona
situació econòmica perquè en cas contrari o en cas que tinguem algun problema això pot
significar tenir o fer ajustos seriosos al pressupost de 2012 i doncs, bé, reclamar això que
diem sempre cada vegada que parlem de pressupost a nivell municipal i reclamar als grups
que pertanyen a partits amb representació a Catalunya o a l’estat central doncs aquestes
mesures que afavoreixin la major participació de l’Ajuntament en els pressupostos tant de
l’estat, com de la Generalitat perquè estem veient que als ajuntaments se’ls hi fa oferir tota
una sèrie de serveis que després quan vénen maldades resulta que no cobren i ja tenen prou
problema per cobrar-ho en situacions de bonança econòmica i resulta que quan vénen
maldades doncs són els primers que perdem aquesta capacitat i aquestes... el poder oferir als
nostres ciutadans aquests serveis.
Ja li dic, nosaltres esperem que realment aquest optimisme es reflecteixi en el tancament que
farem del pressupost i després, de cara al pressupost de l’any proper si ens fallen les
transferències corrents i tenim per exemple menys diners per les escoles de música o per les
llars d’infants que se suposa que hauríem d’estar pagant a terços, doncs com ho farem? És a
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dir, si un dels terços ens arriba que no arriba al 33%, quina serà l’opció? És a dir, pagarem
més des de l’Ajuntament, es demanarà un esforç suplementari a les famílies, reduirem o
farem alguna cosa per disminuir costos dels serveis. Vull dir, aquestes coses que penso que de
cara al nou pressupost són de les coses que realment ens poden clarificar una mica el futur.
Ja dic, m’alegro molt sobretot això, en aquesta situació en la que és més millor no obrir un
diari, ni escoltar un telenotícies la nostra situació en la seva versió, que ja li dic, que ens la
creiem i ens congratulem, sigui aquesta, que sigui la possibilitat de tancar l’any sense haver
patit un dèficit important. D’acord?
Sr. Garcés: Respondré puntualment.
En la previsió de l’IAE dels 3.815.000 € prevists inicialment, tenint en compte que per les
inspeccions i liquidacions puntuals ja portem reconeguts 197.000 € i el padró que ja s’ha
aprovat supera els 3.400.000 €, s’ha aprovat en el segon semestre, per això no figurarà aquí i
estaríem al voltant de 3.600.000 euros, amb el qual faltarien uns 215.000 € que ja hem dit
abans que segurament compensarem amb més ingressos de plusvàlua.
En quant a l’ICIO sí que... jo crec que ho he d’explicar, és a dir, creiem que aquest any es
complirà el 1.200.000 en aquesta operació Baricentro i quan parlàvem de la previsió, no
només estem esperant, que desitgem que sigui dintre del 2011, sinó esperem que sigui bastant
abans del tancament de 2011 perquè encara no sé si s’han interpretat molt bé l’anterior
intervenció que he fet, però precisament he dit que el que més hem preocupa i el que sí que
tinc realment que estar molt a sobre, és que no provoquem un trencament de liquiditat.
Això sí que realment és un tema que estem a sobre, estem pendent, estem permanentment...
no jo, absolutament tot l’equip de govern trucant per reclamar la part que ens han concedit.
Estem fent la tasca oportuna i lluitant perquè això es produeixi com més aviat millor per
evitar-ho.
Aquest Ajuntament de moment i en el futur ja veurem que és el que ha de passar, però encara
no ha tingut que demanar cap pòlissa de crèdit per corrent.
No ho hem fet encara, amb el qual estem estalviant amb interessos financers, això és
important perquè si no gastem en interessos financers podem fer altres coses.
Des d’aquest punt de vista quan parlaves també que hi havia una part molt baixa en aquest
cas, hem de tenir en compte també com és el timing de priorització del padró d’IBI del nostre
Ajuntament. Com sabeu, el padró d’IBI l’aprovem en el mes de
maig-juny i és al juliol
quan comencem a cobrar. Per això hi ha una diferència molt important també en la part de
drets reconeguts amb la de líquid ingressat, per això el 30 de juny l’IBI distorsiona molt
aquest apartat, aquest volum. I quan has fet un seguiment de diferents partides de pendents de
cobrament, clarament molts corresponen a la Generalitat de Catalunya i corresponen a un
pressupost que es va aprovar molt tard, amb el qual fins que no s’ha aprovat del pressupost de
2011, ni s’han demanat justificacions dels programes ni res, quan parlem del Consell
Comarcal, hem de tenir en compte que el Consell Comarcal fa una de les coses que ja estem
demanant molts, estem parlant de mancomunar serveis. Als programes en els que nosaltres
participen del Consell Comarcal, correspon precisament en aquesta tipologia de programes en
els quals són diners que arriben de la Generalitat al Consell Comarcal perquè el Consell
Comarcal després ho reparteixi entre els ajuntaments, precisament per aconseguir borses,
recursos més amplis. Amb el qual, doncs estem parlant de que l’origen del deute també es
provoca per la mateixa banda.
Quan parlem pel tema de lloguers es va produir un retard en la posada en marxa dels pisos de
lloguer, això en primer lloc.
I el segon, és que a les quotes, a vegades, doncs no es cobren en el mes exacte, sinó que n’hi
ha també un desfase de 30-60 dies, en alguns dels casos que el que es produeixen aquest
tipus...
Quan parlem també del nou ingrés per part de la Junta de Conservació del Polígon de Can
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Salvatella o del Polígon de Santiga respecte als autobusos, depenen del públic on estem
parlant entre un 10 i un 15% del finançament del cost total. Està clar que encara que
haguessin arribat aquests diners la necessitat... o sigui, el que s’havia de fer és el que s’ha fet.
És a dir, totalment solidari amb la decisió que s’ha pres de reduir el volum mantenint un
servei jo crec que bastant important, que no sé si ja s’ha explicat o costa, però realment donar
un servei als polígons a primera hora del matí i també a les tornades perquè jo crec que al
final s’ha arribat a un molt bon acord, de forma que a partir d’ara es redueixin bàsicament
molts serveis que no tenien cap sentit, afecta a molt poques persones i en aquest sentit el gran
volum continuarà tenint el mateix servei.
I, en principi... sí, el tema de... va tenir disposició, o sigui que ha estat a disposició de tothom,
doncs en aquest cas 10 dies. De totes maneres dintre de...jo és que sempre la documentació...
jo crec que és un tema que al final s’haurà de... per la meva part el que es decideixi, és a dir,
cap problema.
Tot el que corre per un correu electrònic... ja sabem que som responsables, però és perillós
perquè a vegades, fins i tot, sent responsables els correus electrònics la garantia de la xarxa
doncs és una mica complicada, però segur que hi ha alguna formula de... ara que estem amb
tota la gestió d’expedients i de la carpeta del regidor amb signatura electrònica, que esperem
que estigui aviat, es podrà dipositar aquesta informació en les carpetes dels regidors i des de
qualsevol lloc, i sense tenir que enviar-ho poder analitzar tots els expedients.
_____________________
2.2

EXP.: IPDI2011/27. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A
DATA 30 DE JUNY DE 2011.

DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A DATA 30 DE JUNY DE 2011.

DE

Expedient: IPDI2011/27.
D’acord amb l’article 16 de les Bases d’execució del Pressupost vigent es dona compte al Ple
Municipal dels estats comptables a data 30 de juny de 2011, següents:
1. Estat d’execució del Pressupost de Despeses.
CAPÍTOL
I. Despeses Personal
II. Béns corrents i serveis
III. Despeses financeres
IV. Transferències corrents
VI. Inversions
VII. Transferències capital
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
TOTAL

Prev. definitiva
12.111.165,84 €
13.118.607,30 €
830.365,10 €
3.114.251,27 €
10.490.431,68 €
373.535,00 €
0,00 €
2.778.345,82 €
42.816.702,01 €

Obligacions
reconegudes netes
5.452.401,41 €
4.471.332,68 €
286.515,24 €
2.024.148,58 €
6.846.594,65 €
262.500,00 €
0,00 €
1.189.548,03 €
20.533.040,59 €

Pagaments
5.448.570,19 €
3.012.544,23 €
243.381,45 €
1.273.090,08 €
4.479.346,76 €
0,00 €
0,00 €
1.102.048,03 €
15.558.980,74 €

Pendent
d’execució
6.658.764,43 €
8.647.274,62 €
543.849,86 €
1.090.102,69 €
3.643.837,03 €
111.035,00 €
0,00 €
1.588.797,79 €
22.283.661,42 €

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

Prev. definitiva

Drets reconeguts
nets

Recaptació Neta

Pendent
d’execució

I. Impostos Directes
II. Impostos indirectes
III. Taxes i altres ingresos
IV. Transferències corrents
V. Ingressos patrimonials
VI. Alienació d’inversions reals
VII. Transferències de capital
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
TOTAL

13.647.560,00 €
1.200.000,00 €
5.924.381,48 €
11.540.348,38 €
669.626,00 €
0,00 €
1.372.312,97 €
8.948.939,00 €
0,00 €
43.303.167,83 €

9.691.995,89 €
202.218,46 €
1.860.936,77 €
3.736.299,80 €
450.242,18 €
0,00 €
429.474,02 €
0,00 €
0,00 €
16.371.167,12 €

3.035.227,89 €
50.638,28 €
1.497.687,06 €
3.679.549,33 €
331.842,81 €
0,00 €
429.474,02 €
0,00 €
0,00 €
9.024.419,39 €
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3.955.564,11 €
997.781,54 €
4.063.444,71 €
7.804.048,58 €
219.383,82 €
0,00 €
942.838,95 €
8.948.939,00 €
0,00 €
26.932.000,71 €

3. Operacions no pressupostàries.

Deutors
Creditors
Ingressos pendents d’aplicació
Moviments
interns
de
tresoreria
Pagaments pendents aplic.
Valors rebuts
Valors entregats
Iva repercutit
Iva soportat

Saldo inicial
37.659,14 €
1.814.989,96 €
174.883,86 €
0,00 €

Ingressos
37.402,06 €
4.965.614,35 €
113.663,17 €
13.786.325,72 €

Pagaments
41.721,93 €
2.015.499,45 €
38.171,17 €
13.786.325,72 €

Saldo final
41.979,01 €
4.765.104,86 €
99.391,86 €
0,00 €

18.837,52 €
5.917.241,34 €
94.904,05 €
0,00 €
0,00 €

185.872,54 €
225.676,28 €
0,00 €
14.076,67 €
2.790,51 €

182.353,14 €
658.208,64 €
0,00 €
14.076,67 €
2.790,51 €

22.356,92 €
5.484.708,98 €
94.904,05 €
0,00 €
0,00 €

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
3

RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA

3.1

EXP.: XXXX. RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1882, DE
DATA 8 DE SETEMBRE DE 2011 RELATIU A LA DESIGNACIÓ D'UN
REPRESENTANT.

RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1882, DE DATA 8 DE SETEMBRE DE
2011 RELATIU A LA DESIGNACIÓ D'UN REPRESENTANT.
Ratificar al Ple el Decret d'Alcaldia núm. 1882, de data 8 de setembre de 2011, el text íntegre
del qual es transcriu a continuació:
"En base a les facultats que té conferida en aquesta Alcaldia,
RESOLC:
Primer: Designar al tinent d’alcalde amb competència específica de gestió en matèria
d’Esports i Protecció Civil, el Sr. Ignacio Navarro Castro, com a representant de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès en el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud.
Segon: Ratificar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que es celebri i notificar als
interessats."
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
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_____________________
4

MOCIONS PORTAVEUS

4.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER RECLAMAR UN REFERÈNDUM SOBRE
LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER
RECLAMAR UN REFERÈNDUM SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ.
Moció presentada pel portaveu d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es transcriu a
continuació:
"Atès que els Grups Parlamentaris Socialista i Popular del Congrés dels Diputats han
presentat conjuntament una Proposició de Reforma de l’article 135 de la Constitució
Espanyola, que esta en procés de tramitació, pel procediment d’urgència, a les Corts
Generals.
Atès la transcendència d'aquesta proposició, que consagra a la Constitució la limitació del
dèficit estructural segons els marges establerts per la Unió Europea. I estableix que una Llei
Orgànica fixarà el dèficit estructural màxim permès a l'Estat i a les Comunitats Autònomes,
amb relació al seu producte interior brut; el contingut de la qual ja ha estat acordada, en els
seus termes fonamentals, pel PSOE i el PP.
Atès que la reforma constitucional determina que el pagament dels crèdits per satisfer els
interessos i el capital del deute públic de les Administracions gaudiran de prioritat absoluta, i,
per tant, sense atendre a les circumstancies econòmiques i socials de gravetat que en un
moment donat es poguessin produir. Així com que el volum de deute pel conjunt de les
administracions públiques, en relació al producte interior brut de l'Estat, no podrà superar el
valor de referència establert en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
Atès que l'esmentada proposició estableix que les Entitats Locals hauran de presentar
equilibri pressupostari i que no té en compte que els Ajuntaments han assolit competències
impròpies, més del 30% de les que corresponen a les Comunitats Autònomes, sense rebre el
corresponent finançament. Cal recordar que l’Estat no ha donat compliment a la Constitució,
que en l'article 142, estableix que els Ajuntaments hauran de participar en els ingressos de
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, garantint la cobertura dels serveis impropis.
Atès que aquesta reforma constitucional consagra una determinada opció política, que
comporta limitar la capacitat d'actuació de les administracions públiques i que afectarà la vida
dels ciutadans i les ciutadanes, en tant que incideix negativament en el manteniment i
desenvolupament de l’Estat de benestar i en les polítiques de reactivació econòmica en
períodes de crisi.
Atès que la reforma constitucional suposa una greu retallada de la capacitat d'autogovern de
Catalunya i del conjunt de les comunitats autònomes, així com un atac a l'autonomia local.
Atès que una qüestió de la transcendència d'una reforma constitucional –la segona que es
realitza en trenta tres anys de vigència de la Constitució- s’està realitzant de forma
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improvisada, quan la legislatura esta esgotada, amb una tramitació d’urgència de poc més
d'una setmana, sense cercar l'acord del conjunt de les forces polítiques i sense promoure el
debat social.
Atès que la societat ha expressat una demanda creixent de més i millor democràcia, garantint,
entre d'altres mesures per millorar la qualitat de la democràcia, que la ciutadania pugui
decidir de forma directa, mitjançant referèndum, sobre les qüestions que més els afecten.
Atès que l'article 167.3 de la Constitució estableix que "Una vegada hagi estat aprovada la
reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, sempre
que ho demani una dècima part dels membres de qualsevol de les Cambres, dins l'espai dels
quinze dies següents al de l'aprovació”.
El ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès
ACORDA
Primer.- Reclamar als diputats i diputades del Congres escollits per les circumscripcions
electorals de Catalunya i als senadors i a les senadores escollits per les circumscripcions
electorals catalanes, i als senadors i a les senadores designats pel Parlament de Catalunya, en
representació de la Generalitat al Senat, que subscriguin la demanda de convocatòria d'un
referèndum de ratificació de la reforma constitucional que aprovin les Corts Generals, d'acord
amb el previst a l’article 167.3 de la Constitució.
Segon.- Fer arribar aquest acord als diputats i a les diputades, als senadors i a les senadores
esmentats en el primer punt."
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
4.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA SOBRE
LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ.
Moció presentada pel portaveu d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es transcriu a
continuació:
"Fa mes de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa lnterdepartamental de la
Renda Mínima d'Inserció). L'Ajuntament de Barberà del Vallès en fa una valoració positiva
del mateix, considerant un bon instrument d'intervenció social que ha facilitat que moltes
persones superin les dificultats socioeconòmiques per les que han passat i que evita l'extrema
pobresa.
L'Ajuntament de Barberà del Vallès considera que el PIRMI és un bon programa que cal
millorar des del consens i que ha d'evolucionar per adequar-se més a la realitat actual,
adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que es plantegen, fugint de la
criminalització de les persones participants en el programa i evitant el manteniment de
possibles situacions irregulars d’alguns/es perceptors/es de la RMI amb un major nombre de
professionals d'acompanyament i suport.
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Per a l'Ajuntament de Barberà del Vallès la lluita contra la pobresa i l'exclusió social són
qüestions fonamentals i que es considera que el grau de desigualtat d'una societat afecta de
forma directa el benestar de la ciutadania, al seu futur i a la mateixa capacitat de
desenvolupament econòmic.
Atès que durant el mes d'agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima
d'Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern de la Generalitat ha decidit
canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha aprovat, el 30 d'agost de 2011, un
nou Decret de desplegament de la Llei de la renda mínima d'inserció que modifica
substancialment els requisits per participar i mantenir-se al programa.
Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips socials bàsics
assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el manteniment i la sortida dels
ciutadans i ciutadanes del Programa lnterdepartamental de la Renda Mínima d'lnserció
(PIRMI), essent els i les professionals municipals qui coneixen la realitat de la RMI, qui
coneixen les situacions concretes que hi ha darrera dels expedients.
Atès que amb la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima d'lnserció,
abonant la prestació amb xec nominatiu enlloc de per transferència bancària com sempre
s'havia fet, sense previ avís ni comunicació als Serveis Socials Bàsics i en ple període de
vacances estiuenques, ha provocat patiment i angoixa a 34.000 beneficiaris de la RMI de les
que depenen 110.000 persones; i s'han provocat dificultats serioses als equips professionals
municipals responsables del seu suport social i una major despesa dels Ajuntaments i
Consells Comarcals.
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de beneficiaris
de la RMI s'ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i reforçar la solidaritat i el
compromís vers els/les que més pateixen.
Atès que les persones que reben la RMI son persones i famílies que viuen situacions molt
precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremadament reduïts; persones en
situació de pobresa extrema on sovint s'hi afegeixen greus dificultats socioeducatives i de
salut.
Atès que la Renda Mínima d'Inserció no es una prestació qualsevol, sinó que estem parlant
del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions que conforma el
nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs que tenen les persones sense feina i amb
la resta de prestacions esgotades. És una prestació de supervivència per moltes persones i
també per moltes famílies amb infants a càrrec que pateixen indirectament la pobresa.
Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar Social,
celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 25 de juliol, es va
informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la RMI, que modifica
diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col·legis professionals, els sindicats, la
patronal del sector, les entitats socials presents, i el món local van manifestar el seu malestar
per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia aportar millores a la proposta de
Decret.
Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s'han produït s'han realitzat
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mitjançant l'acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb el món local, i
els sindicats i les entitats socials.
Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment acurat dels
beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de formació i orientació laboral per
ajudar-los a millorar la seva situació.
El grup municipal d'lCV-EUiA-E proposa al Ple de la corporació els següents acords:
ACORDS
1. Fer arribar a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria d'Empresa i Ocupació
el malestar i el rebuig de l'Ajuntament de Barberà del Vallès a les seves darreres decisions en
relació al PIRMI per entendre que suposen un menysteniment al món local, als i les tècniques
dels Serveis Socials Bàsics i a les moltes persones que participen del PIRMI, així com un
retrocés en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament urgent a aquelles
persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i complir amb els requisits vigents
del PIRMI i que el sistema de pagament de la RMI sigui sempre per transferència bancària.
3. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de Desplegament de la Llei
de la Renda Mínima d'Inserció fins a poder arribar a una proposta de major consens amb el
Món Local, els Grups Parlamentaris, els Agents Socials, el Tercer Sector Social, els Col·legis
Professionals i la ciutadania en general.
4. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès i dels Serveis Socials Municipals de participar del debat per la reforma del
Programa lnterdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció i per l'impuls d'un nou Pla contra
la Pobresa a Catalunya.
5. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d'Empresa i Ocupació
un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i que aquests puguin fer
un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, així com un major nombre de
serveis i recursos de formació i orientació laboral.
6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a I'AMC, als agents socials, al Col·legi
Professional d'Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en Treball Social i
Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 19
Vots en contra:
Abstencions: 2
_____________________
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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. Rivera: A veure, aquesta moció, no la llegiré perquè són tres pàgines. Ni tan sols faré el
repàs de las sis coses que es demanen. Intentaré fer un resum i sobretot explicar per què.
A veure, bàsicament, el que es demana és fer arribar a la conselleria el malestar pel fet que
s’hagi modificat el règim d’aplicació de la Renda Mínima d’Inserció al més d’agost, el 30
d’agost es va aprovar el decret de desenvolupament de la llei.
En un procés en el que no només no s’ha demanat el seu parer a qui normalment es troba amb
aquest problema, que són els ajuntaments, sinó que s’ha fet davant d’un informe, d’un
dictamen desfavorable del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que el que
recomanava era: “La supeditació de les prestacions econòmiques... demana que es mantingui
la concepció àmplia del PIRMI amb la capacitat de resposta de l’actual RMI”. És a dir, que
aquesta retallada de drets que feia el govern de la Generalitat es reconsiderés.
Per tant, amb la moció el que pretenem és:
Primer, expressar aquest malestar del món local, respecte a una reforma que no s’ha parlat
amb ningú, sinó que s’ha fet perquè ho havien de fer segons el programa de Convergència i
Unió.
I, en segon lloc, intentar que el desplegament d’aquest decret es suspengui de manera que es
pugui pactar un nou sistema, l’aplicació d’aquesta renda mínima d’inserció.
Cal dir que part del Consell Econòmic i Social també la taula d’entitats del tercer sector
social de Catalunya s’ha manifestat en contra d’aquesta reforma i bàsicament la majoria de
sindicats o ONGs, han dit els que treballen amb les persones que són més vulnerables, que al
cap i a la fi, com deia el President Mas, aquest matí, al debat de política general, deia que
l’impost a les grans fortunes que diu que vol posar en marxa, que això no resoldria el
problema financer i de pressupost, però en canvi hem de considerar que retallar en el 19%
dels PIRMIs sí que resolem alguna cosa.
I a més, per més inri i això ja és una aportació personal, i crec que estarem d’acord, a
relacionar la pobresa amb el frau, com s’ha fet des del govern de la Generalitat, doncs és una
cosa que ens ha fet reflexionar. Segurament des de l’ajuntament hem de mantenir una postura
ferma i exigir que no es retallin drets perquè després qui els ha de fer front som els
ajuntaments.
Per tant, una mica l’esperit de la moció és aquesta i bé espero aportacions crítiques i...
Gràcies.
Sra. Colomer: Bona tarda.
Bé, una mica explicaré..., bé tots sabem el que és la renda mínima, però ho faré molt breu. Va
destinat a persones amb risc d’exclusió social i té com a objectiu afavorir la inserció o
reinserció social i laboral de les persones acollides.
La crisi econòmica de creixement del nombre d’aturats ha provocat que durant els darrers
anys un gruix important de persones que havien esgotat la seva prestació d’atur s’acollissin a
la renda mínima, quan no és la funció en realitat i, a més a més, ja existeixen altres programes
estatals creats específicament per atendre a les persones que s’han quedat sense subsidi
d’atur.
El PIRMI ha de recuperar la funció de la qual va ser creat, una ajuda orientada a afavorir la
integració de les persones en risc d’exclusiu social. És per aquest motiu que les reformes que
s’han introduït garanteixen que recursos destinats al PIRMI arribaran aquelles persones que
més enllà dels problemes econòmics presentin un risc d’exclusió i requereixin una
intervenció social, recuperant d’aquesta manera la vocació per la qual es va crear el PIRMI.
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Una mica, les modificacions d’aquest decret de desplegament incrementa de dos anys a un
any el període de residència a Catalunya, s’estableix un període màxim per cobrar la renda
mínima o sigui fins ara, la renda mínima es podia cobrar durant 20 anys, 20 anys que fa que
dura, que es va crear i això com que és un programa, en teoria, per aconseguir la inserció
social i laboral ara s’ha posat un límit que són 60 mesos, que són 5 anys, excepte les persones
que tenen més de 60 o les persones que per motius que els serveis socials diguin que aquella
persona ha de continuar cobrant la renda mínima, vull dir, que en aquests casos seran
excepcions.
I després també inclou una cosa que és molt important, que la renda mínima no pot estar per
sobre del salari mínim interprofessional perquè això en comptes d’incentivar l’ocupació crec
que la desincentiva.
És evident el que tu deies que calia fer una reforma, jo crec que ho tenim tots clars.
S’havia convertit en una cosa que no és, en una filosofia diferent del que era inicialment la
renda mínima. El que passa és que s’ha fet en un moment i d’unes formes que són
desafortunades, això és veritat.
I el cobrament per xec es va fer per comprovar les adreces, bé hi ha un... saber que hi ha un
19% de persones que no han reclamat. També es sorprenent.
Les que se’ls hi ha pagat per xec han cobrat el mes d’agost, van anar a cobrar al juliol, van
cobrar l’agost i continuen cobrant ja per transferències. Això va ser un moment puntual per
arreglar les coses.
A part de tot això, jo estic d’acord en moltes de les coses que has dit.
Nosaltres només voldríem modificar dues coses i llavors aprovaríem la moció.
A la primera part de l’exposició de motius, quan parles de...a l’últim paràgraf “Atès que la
modificació... i angoixa a 34.000 beneficiaris...”, a mi m’han donat les dades del Departament
d’Empresa i d’Ocupació són 31.300 expedients, de beneficiaris no són, perquè beneficiaris
són tots serien les cent i escaig de mil que tu dius, serien 31.300 expedients i que afecta a
76.800 usuaris, de persones. Les dades són una mica diferents, les ha passat el Departament
d’Empresa i d’Ocupació.
I després nosaltres en el tema del punt aquest estaríem d’acord el que passa és que hi ha un
que és inviable total, que és la suspensió del decret. Nosaltres aquest paràgraf el canviaríem
per obrir ponts de diàleg per arribar a un major consens i si cal fer les modificacions o
reformes corresponents.
Bé, en aquest moment la suspensió d’aquest acord, nosaltres, sí cabíem això votarem a favor.
Sr. Fernández: El Partido Popular votaría a favor lo que pasa es que quiero expresar los
motivos por los que vamos a votar a favor para que no se confundan un poco las posiciones.
Desde el Partido Popular quiero aclarar en primer lugar que estaríamos al lado del Govern de
Ciu, de la Generalitat para la garantizar la austeridad en el gasto público, la racionalización de
la administración pero no estaremos ni estamos para perjudicar a los más desfavorecidos en
nuestra sociedad, los que sufren más los efectos de esta crisis.
Estamos de acuerdo con CiU, lo acaba de decir su portavoz, en que se tiene que combatir el
fraude pero no a costa de las personas más débiles de la sociedad. Yo creo que el Govern de
Mas ha intentado matar moscas a cañonazos, haciendo pagar justos por pecadores.
Creemos desde el Partido Popular que no es suficiente con pedir disculpas, lo que hay que
hacer es primero pagar lo que se les debe a las personas que realmente cumplen esos
requisitos, aquellos que se ha comprobado que realmente cumplen esos requisitos y corregir
los errores para no perjudicar más a los preceptores como digo verdaderamente necesitados
de la renta mínima de inserción.
La responsabilidad de CiU, como gobierno es resolver esta situación y hacerlo cuanto antes.
Desde el Partido Popular hemos denunciado también la falta de dialogo que ha habido entre
los agentes sociales implicados la gravísima también descoordinación entre las
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administraciones, se dice también en el texto de la moción presentada. En una palabra, ha
habido ineficacia del govern. Podemos decir que ha habido ineficacia, descoordinación,
serian las palabras adecuadas para definir este desbarajuste.
Yo creo que sería adecuado que CiU utilizara estas palabras o unas similares para
reconocerlo.
Algo que no se ha dicho y que creo que es necesario decir es que el verdadero motivo por que
se ha hecho, precipitadamente, ese ha sido un motivo puramente económico y de hecho el
Presidente Mas lo dijo, lo reconoció señalando que si no se hacía en agosto o ya no habría
dinero porque en octubre no quedaría dinero.
Entonces este ha sido el principal motivo como ahora va a pasar con las transferencias que se
tendrían que haber hecho a las residencias de ancianos y que no las van a cobrar, es ese
motivo, no ha sido de controlar o de gestionar bien y con rigor el programa de la renta
mínima de inserción. ¿Por qué no lo ha hecho así? ¿Por qué en agosto? Pues simplemente por
eso motivo, si no lo hubiera hecho hace siete meses y no lo hizo.
Por lo tanto, si no se hubiera acabado el dinero, continuaríamos con la misma dinámica, con
esa bolsa de fraude que dice que estamos en el 20% y esa sería la dinámica de Govern.
Por lo tanto, también quiero reconocer que lo que se ha encontrado CiU es la peor herencia de
la mala gestión del tripartito y desde el Partido Popular nos lamentamos que exista una
perversión también de esa renta mínima de inserción porque la finalidad, como has dicho
Teresa, fue concebida para otra finalidad, no el fraude, la perversión, que se está cumpliendo
hoy día.
Si el fraude es tan generalizado es necesario redefinir la prestación que es lo que propone el
Partido Popular. Esto no lo ha propuesto ningún gobierno anterior, no lo propuso el tripartito,
no lo ha propuesto Convergencia, sí que es cierto que lo han modificado con este decreto. El
govern de CiU ha demostrado, como digo, una total falta de profesionalidad durante estos
siete meses.
¿Qué es lo que pide el Partido Popular?, bien, lo que pide es un esfuerzo para que todo
siga...no, no para que todo siga igual, que en cierta manera da la sensación que la moción va
en ese sentido, que todo siga igual. Nosotros queremos leerlo de otra manera, es decir que lo
que se propone es una verdadera reforma integral de la renta mínima de inserción y la reforma
que debería realizarse va en dos direcciones.
Por un lado, en garantizar que todos aquellos que lo necesitan y cumplen los objetivos del
programa puedan cobrar la prestación.
Y, por otro lado, luchar, como dices, contra cualquier conducta de posible abuso o fraude.
La reforma debería permitir segmentar a los destinatarios de la renta saber a quienes están
realmente dirigiendo los recursos, cosa que hoy día parece que no se sabe porque se está
mandando el dinero no se sabe a dónde y por lo tanto cumplir con las principales necesidades
del programa.
El Partido Popular lo que pide, por lo tanto, son cambios profundos que se tenga en cuenta
también las entidades municipalistas, cosa que también se incluye en la moción. También a
los trabajadores sociales, a los agentes del tercer sector, cosa que también se dice y por lo
tanto estamos de acuerdo.
La moción, como digo que se presenta al Pleno, tiene coincidencias con la propuesta de
reforma integral y la renta mínima de inserción que defiende el Partido Popular y así lo
entendemos. Por lo tanto, evitando una lectura formalista y yendo más en el fondo, nosotros
vamos a votar a favor, pero también creo oportuno insistir en que la reforma tiene que ir
dirigida sobretodo a la eliminación de esa bolsa de fraude.
Gracias.
Sr. Rodríguez: Bona nit, novament.
La Plataforma donarà el seu suport a la moció presentada pel Sr. Rivera i ho farem perquè en
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molts dels aspectes doncs coincideix en coses que la Plataforma havia plasmat al seu
programa. És a dir, per exemple dèiem que s’havien de revisar els ajuts, però, òbviament una
cosa és revisar els ajuts i una altra és canviar el sistema de pagament de forma sobtada al mes
d’agost, que sembla fet amb traïdoria i nocturnitat i després excusar-se o justificar que
això...bé, això hi ha un 19% de gent que no s’ha presentat a cobrar. Per la mateixa tipologia
del que representa la PIRMI, jo estic convençut que en aquest 19% és possible que hi hagi
una part que sigui frau, però també estic convençut que hi ha una part de gent que cobrava la
PIRMI i que al fer-se aquest canvi, precisament per la tipologia de PIRMI, que afecta a
persones amb un risc d’exclusió social, amb un nivell cultural baixíssim, amb molt pocs
recursos socials o amb molt poques habilitats cíviques. Doncs una bona part d’aquesta gent
no l’haurà cobrat i no per problema de frau, sinó simplement doncs perquè al canviar-li el
sistema no han sabut on acudir o a qui recórrer en aquesta situació, per tant, ja li dic que jo no
ho veig tant clar, tant de bo, fos el 19% només frau.
A part d’això està claríssim, això també estem d’acord amb la Sra. Colomer que una renda
que es cobra com un ajut social no pot estar mai per sobre del salari mínim perquè si no
estaríem desincentivant òbviament la recerca de feina i que la persona que té altre tipus de
problemes físics o problemes d’una altra manera, sempre hi ha altres recursos socials o altres
ajuts socials que li poden convenir més que el PIRMI.
Sobretot nosaltres estem d’acord en el punt 5. El punt 5 dels acords de la moció, que deia
“Demanar a la Conselleria de Benestar i Ocupació un major nombre de recursos per reforçar
els Serveis Socials Bàsics...”, això és el que ens fa falta, és a dir, si em de revisar qui cobra el
PIRMI, si té dret o no a cobrar-ho si es produeix algun cas de duplicitat o de presumpte frau
doncs estar clar que els serveis de proximitat, els serveis socials bàsics de proximitat, que són
els que tenim a l’Ajuntament són els que haurien de tenir prou personal i estar prou dotats per
poder fer aquesta tasca.
Per tant, nosaltres votarem el text de la moció, tant sí s’introdueix el canvi que ha proposat la
Sra. Colomer, com en la seva versió original.
Gràcies.
Sr. Báez: Hola, bona nit.
Nosaltres compartim totalment que aquest tipus de decisió del govern comporta l’increment
de la pobresa i el creixement de l’exclusió social i que a Barberà la lluita contra la pobresa i
l’exclusió han estat i són qüestions fonamentals.
Entenem que amb el que s’ha fet amb aquesta llei o amb aquesta reforma per al mes d’agost,
amb aquest canvi de la renda mínima i, per tant, la forma de pagament el govern segueix
retallant drets i prestacions i aquesta retallada de serveis i prestacions socials amb la renta
mínima estan apropant dia a dia la societat catalana al risc de l’esclat social.
Són moltes persones que necessiten la renda mínima per subsistir.
No podem permetre que la crisi econòmica s’afronti amb retallades dels serveis bàsics i per
una altra banda rebaixi l’impost a les grans fortunes negant prestacions de subsistència als
més febles mentre es fan regals fiscals als poderosos.
No és pot suprimir l’impost de successions a les grans fortunes amb una mà i amb l’altra
retallar ajuts a qui més els necessita.
Amb les dades del propi govern enguany es deixen d’ingressar 100 milions d’euros de
successions i es pretén estalviar 50 milions amb les PIRMIs, no quadra. Serà més difícil la
reinserció social i laboral de les persones expulsades del programa de la renda mínima i
aquelles que no s’arribaran a incorporar tot i necessitant-lo.
La impossibilitat d’accedir a uns minsos recursos econòmics per subsistir produirà un
augment de l’explotació laboral, entenem, més economia submergida també, més famílies
desnonades i un elevat risc d’esclat social, com deia abans.
Pensem que el cost de solucionar els problemes que el mateix govern genera serà molt més
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elevat que els 53 milions que pretén o que pot estalviar-se retirant la renda mínima.
A més, cal recordar que gairebé després de dos mesos de generar el més gran desgavell amb
els serveis socials en la democràcia i provocar el patiment a desenes de milers de persones. El
govern encara no ha donat cap argument que justifiqui la mesura ni cap xifra de frau detectat,
tot i que sí que és cert que sabem que hi ha un percentatge que no ha anat a cobrar el xec,
però tampoc sabem ben bé per què.
Evidentment estem i amb això coincidim tots i en contra del frau que segur que hi ha i que
també estem convençuts que cal eradicar i per això jo corregiria el que s’ha dit que no sabia
fet res i jo diria que l’any passat, no diria, segur, l’any passat ja es va fer el full de ruta de la
reforma de la renda mínima d’inserció i es va pactar amb entitats, amb sindicats i amb
patronals en el marc de l’acord estratègic.
El grup parlamentari socialista va demanar una reforma dialogada i reclamava al govern que
habiliti ajuts substitutius de la renda mínima i itineraris d’inserció sociolaborals per les
víctimes d’aquesta retallada salvatge. Entenen que les reformes es fan a partir de l’anàlisi i no
de les retallades, per això també donarem suport a la moció.
Gràcies.
Sr. Rivera: Gràcies. Intentaré ser breu.
En primer lloc, agrair el suport a la moció amb els matisos que siguin i agrair el grup de
Convergència la generositat d’intentar arribar a un acord.
En la part expositiva, no tindríem cap problema si són dades del Departament, doncs es
comproven i ja està, però en la part dispositiva la proposta de suspendre, entenem que és el
nucli de la moció.
Evidentment abans de fer una reforma el que no pots fer és primer reformar per la via de fet i
després diem ara parlem. No. El que s’ha de fer és retrotraures el moment en què has fet una
retallada i a partir d’aquí parlem. Si la qüestió de veritat fos el frau, doncs segurament
estaríem veient als governs atacar el frau fiscal, que en aquest país són milers de milions
d’euros i realment no s’està fent res.
Per tant, tot i això, que agraïm aquesta voluntat d’arribar a un acord.
Nosaltres no retirarem aquesta part, per tant, mantenim la moció tal i com està.
Sra. Colomer: Doncs, a veure, jo no insisteixo tant que sigui el frau. A mi, hi ha un tema que
em preocupa i ho he dit de les modificacions, hi ha una que estic totalment d’acord, que és el
tema que la renda mínima no superi el salari mínim interprofessional i està passant. Hi ha
gent que porta 20 anys cobrant la renda mínima i està cobrant 1.200 perquè suposo que amb
tots els complements, clar la renda mínima són 423 €, el salari mínim 641,40, bé dius no
supera, però sí que supera perquè amb un nucli familiar el primer membre són 55 €, el segon,
el tercer, més complements per fill menor de 16 anys...bé, hi ha una sèrie de complements. Hi
ha famílies en aquests moments que estan cobrant una renda mínima bastant alta i que porten
molts anys. A veure, ja no es tracta... és que la filosofia de la renda mínima no és aquesta, tots
ho sabem, és que se surtin de la situació que tenen. Jo crec que l’objectiu és tal, que les
persones que realment ho necessiten ho estan cobrant i, ja ho he dit abans, les maneres no són
les adequades.
Potser és veritat, jo no estic dient que tots aquests... però els punts que modifica, que hi hagi
un límit de la renda mínima, a mí em sembla correcte, un límit, que bé, en alguns casos
especials es pot continuar per un informe dels serveis socials. En altres casos, que no superi el
salari mínim.
I l’altre punt que canvia només és el temps de residència a Catalunya, vull dir, que abans era
un any i ara són dos.
L’únic que modifica aquest decret que voleu suprimir són aquestes tres coses, tot l’altre
queda exactament igual.
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A veure, ho estic dient perquè m’hagués agradat molt aprovar aquesta moció, ho dic
sincerament, però no sé...ja et dic això, a part que és inviable i pensem que és una altra
competència que no és de la Generalitat de Catalunya. El tema de l’atur... hi ha casos laborals
i s’ha convertit en un calaix de sastre i en una situació de crisi... hi ha molta gent...i vull que
tothom que ho necessiti realment cobri la renda mínima, això per descomptat.
Gràcies.
_____________________
5

DONAR COMPTE AL PLE

5.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat sobre la informació facilitada, per l’ordre que es transcriuen, es van produir
les intervencions següents:
Sr. Gallego: Me refiero a la caducidad de adjudicación de los espacios de los huertos
municipales.
Significa que existe control. Nosotros, ya saben que en mi grupo en la anterior legislatura
sobre este tema tuvo dos intervenciones y ¿por qué? Porque hay una lista de espera bastante
numerosa, que la Sra. Cristina Conde sabe.
Fuimos a hacer fotografías a pie de huerto, las trajimos aquí pero lo que no deseamos es que
paguen justos por pecadores.
Aquí hablo de este decreto, 1647, porque he hablado con este señor, Faustino García
Rodríguez. Hay gente que no vive en Barberà y tiene adjudicado el huerto. Lógicamente lo
que hay que hacer es quitárselo pero este señor... según Cristina, hay quince personas a las
que ya caduca la adjudicación en este índice de decretos de Alcaldía vienen cuatro.
Este señor por lo que se ve, recibe la notificación y hace unas alegaciones diciendo de
que...bueno recibe una notificación de..., es responsable del control y uso de estos espacios
entonces el pone manos a las obras limpia el huerto y demás, cuidado no pongo la mano en el
fuego porque no he bajado a verlo, pero hay una persona que me dice que tiene el huerto al
lado que sí, que tiene el huerto bastante utilizable. Y por qué estuvo seis meses según él sin
utilizarlo porque le habían operado los ojos.
Entonces lo que digo es que me gustaría... o sea que siga el control por supuesto porque si
hay una lista de espera... si un huerto tiene la hierba hasta aquí arriba el que lo tenga
adjudicado que lo deje y que venga otro ciudadano y que lo explote. Pero lo que me gustaría
es que esto se tuviera en cuenta.
_____________________
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6.

MOCIONS D'URGÈNCIA.

Conforme a l'art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
es presenta una moció pel procediment d'urgència, que resulta del següent tenor:
"RENÚNCIA SUBVENCIÓ ACTUACIONS PUOSC ANUALITAT 2012 PER APLICAR A
UNA NOVA SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ.
Expedient: SSAG110002.
Vistes les actuacions objecte de subvenció que es relacionen a continuació, inicialment
atribuïdes per la Comissió de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya al municipi de
Barberà del Vallès per l’anualitat 2012 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012
(en endavant PUOSC), per un import total de 330.000,00€, la inclusió de les quals havia
estat prevista i sol·licitada per l’Ajuntament mitjançant acord del Ple de la corporació de data
19 de desembre de 2007.
-

Urbanització del Carrer Cerdanyola, 1ª i 2ª fase, amb un import de subvenció de
180.000,00 €.
Urbanització de la Plaça del Mil·lenari, 2ª fase, amb un import de subvenció de
100.000,00 €.
Rehabilitació i adequació de l’entorn de la torre de guaita de Ca n’Altimira, amb
un import de subvenció de 50.000,00.

Vist que conforme es disposa a l’article 18 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de
convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, en
data 1 de juliol de 2011 es va iniciar tràmit d’informació pública per poder formular
al·legacions en relació a les actuacions que la referida Comissió de Cooperació Local de la
Generalitat de Catalunya va atribuir al nostre municipi per a l’ anualitat 2012 i que durant
aquest termini els ens beneficiaris podran sol·licitar la modificació de l’objecte de les
actuacions aprovades per tal d’adaptar-les a les necessitats sobrevingudes o al canvi de
prioritats decidit pels equips de govern al llarg del seu mandat.
Atès que en concordança amb el que s’ha exposat al paràgraf anterior aquest Ajuntament
davant les noves circumstàncies socials i econòmiques creu convenient renunciar a les
subvencions per les actuacions abans referides, sense perjudici de procedir a la seva execució
amb posterioritat, i aplicar la totalitat de l’import de les mateixes (330.000,00€) a unes noves
sol·licituds d’inclusió, les quals es consideren obres de caràcter més necessari. Tot això,
segons es justifica a l’informe emès pels Serveis tècnics municipals incorporat a l’expedient
objecte d’aquest acord. Les noves sol·licituds d’inclusió són les següents:
-

Ampliació del cementiri, amb un import sol·licitat de subvenció de 160.000,00 €
Canvi lluminàries enllumenat públic, amb un import sol·licitat de subvenció de
133.000,00€
Reparació de la sèquia Ripoll, amb un import sol·licitat de subvenció de
37.000,00€.

De conformitat amb les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, tenint
en compte que el termini d’informació pública al que s’ha fet esment finalitza el 30 de
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setembre de 2011, el que justifica l’urgència d’aquet acord, i fent ús de les competències que
atribueix al Ple de la corporació el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la LMRLC, així com la resta de disposicions concordants vigents,
S’ACORDA:
PRIMER: Renunciar a les subvencions per a les actuacions que seguidament es detallen,
incloses a l’anualitat 2012 del PUOSC 2008-2012, la totalitat de l’import de les quals es
renuncia ascendeix a 330.000,00 €, pels fets i les circumstàncies descrites a l’expositiu del
present acord.
-

Urbanització del Carrer Cerdanyola, 1ª i 2ª fase, amb un import de subvenció de
180.000,00 €.
Urbanització de la Plaça del Mil·lenari, 2ª fase, amb un import de subvenció de
100.000,00 €.
Rehabilitació i adequació de l’entorn de la torre de guaita de Ca n’Altimira, amb
un import de subvenció de 50.000,00 €.

SEGON: Procedir, com a conseqüència de la renúncia, a una nova sol·licitud d’inclusió al
PUOSC per l’anualitat 2012 de les actuacions que seguidament també es detallen, essent
l’import pel qual es sol·licita la subvenció també de 330.000,00 €, pels fets i les
circumstàncies descrites així mateix a l’expositiu del present acord.
-

Ampliació del cementiri, amb un import sol·licitat de subvenció de 160.000,00 €
Canvi lluminàries enllumenat públic, amb un import sol·licitat de subvenció de
133.000,00€
Reparació de la sèquia Ripoll, amb un import sol·licitat de subvenció de
37.000,00€.

TERCER: Trametre la documentació tècnica i administrativa reglamentària, a l’objecte de
donar compliment als requisits establerts a les bases d’execució del PUOSC 2008-2012 per a
la sol·licitud d’inclusió de nova actuació PUOSC.
QUART: Notificar el contingut d’aquest acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques, a la Intervenció de fons municipal i als Serveis tècnics
municipals."
_____________________
Produïda la votació prèvia per a la declaració d'urgència i la seva inclusió en l'ordre del dia de
l'assumpte esmentat, aquesta va quedar aprovada per unanimitat, donant lloc a continuació al
corresponent debat i votació de fons, amb el següent resultat:
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________
INTERVENCIONS
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Durant el debat de la moció d’urgència, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació
d’aquest, es van produir les intervencions següents:
Sr. Báez: Bona nit, de nou.
Es tractaria de fer un canvi dels projectes previstos per l’exercici 2012, amb finançament del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, del PUOSC.
I el que faríem seria donar de baixa els que ja teníem previst, que seria la rehabilitació i
adequació de l’entorn de la Torre de Guaita de Ca n’Altimira per un pressupost de 100.000 €
i una subvenció de 50.000.
També donaríem de baixa la urbanització de la plaça del Mil·lenari, 2a fase, amb un
pressupost de 800.000 i una subvenció de 100.000.
I la resta, també hi havia una altra subvenció del pla de barris de 100.000, la resta a càrrec de
l’Ajuntament.
I també donaríem de baixa a la urbanització del carrer Cerdanyola, la 1a i la 2a fase que seria
la que hi ha de Dr. Moragas cap a baix.
La subvenció aquesta pujaria o la que vam demanar en el seu dia, vam aprovar 330.000 € i el
que faríem seria canviar-la, substituir-la per l’ampliació, una obra seria l’ampliació del
cementiri amb un pressupost de 320.000 € i una subvenció de 160.000 €. Per tant, el cost per
l’Ajuntament seria de 160.000 €.
També aprofitaríem per fer el canvi de lluminàries a l’enllumenat públic amb una inversió de
266.000 € amb una subvenció del PUOSC de 133.000 € i una altra de l’ICAEN de 106.400 €,
o sigui, és a dir, del 40%.
Per tant, a càrrec de l’Ajuntament només hi pagaríem el 10%, és a dir, 26.600 €.
L’altre seria la declaració d’una sèquia al riu Ripoll, suposo que serà la sèquia Monar, és la
sèquia Monar, amb un cost de 74.000 €, dels quals 37.000 correspondrien també al PUOSC i
els altres 37.000 serien pel FEDER. Per tant, el cost a l’Ajuntament seria zero euros.
Amb això el que canvien són els programes o les actuacions a fer, però no pas l’import que
serien o continuarien sent els 330.000 € i es tractaria de fer-ho ara perquè com sabeu tenim
fins al dia 30 per canviar o per demanar els projectes al PUOSC i entenem que avui és un bon
moment i havia un ple curt i en comptes de fer un decret per donar compte en el proper Ple el
que faríem és aprovar-lo avui ja de manera definitiva.
Gràcies.
Sr. Rivera: Això és una mica “Aquí te pillo, aquí te mato”, però entenem que la urgència de
presentar-ho abans del 30 de setembre pues ho justifica.
Clar, com que hem tingut poc temps per mirar exactament el que és sí que sap greu que el
tema de la Torre de Guaita de Ca n’Altimira s’hagi de suspendre, així que ens agradaria saber
si tenim previsió, o un projecte que podrem tirar endavant en l’any 2012.
El tema de la Plaça del Mil·lenari, és clar, prou justificat la seva suspensió i el tema
d’urbanització del carrer Cerdanyola, segons l’informe tècnic, també.
Llavors, respecte als nous projectes que entenem que són necessaris i molt, sobretot el tema
d’ampliació del cementiri.
Una pregunta: el canvi de lluminàries es farà per lluminàries de sistema led? Entenem? Sí que
ens agradaria una mica saber una mica el detall d’això perquè clar teníem una informació que
no tenia res a veure i sabíem res de la subvenció de l’ICAEN.
Per tant, amb aquesta ampliació de la informació i amb el benentès que hem de fer un vot de
confiança, doncs votarem a favor.
Sr. Ramon: Nosaltres des de Convergència i Unió també donarem el nostre vot en aquest
punt, és evident que en aquests moments hi ha unes prioritats que són importants en referent
amb la Torre de Guaita de Ca n’Altimira, et diré que el programa de patrimoni històric és un
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programa que l’hem de redefinir i estamos en ello. Vull dir, estic en contacte amb Alcaldia
perquè és un programa que pràcticament neix de zero i, per tant, espero que dins de poc
temps, com a mínim, us podem parlar de les directrius que seguirem en aquest sentit, malgrat
que també hem de tenir en compte en aquests moments els problemes que hi ha des del punt
de vista econòmic.
Cal de totes maneres tenir en compte que també m’he sentit..., encara que aquest tema no l’he
portat jo però vull dir el de que la sèquia Monar, d’alguna manera si inverteixin diners vol dir
que per a mi la sèquia Monar, també és una part important de patrimoni. Per tant, no hem
sento malferit en aquest sentit.
I referent en els altres punts, vull dir l’ampliació del cementiri és una ampliació necessària i
urgent i el canvi de lluminàries de l’enllumenat públic jo crec que també, vull dir, és un tema
que és indiscutible. I a part, vull dir, hem de tenir en compte que degut al joc de subvencions i
ajuts, fins i tot, a l’Ajuntament s’estalvia 50.000 € d’unes inversions a unes altres.
Per tant, vull dir, jo crec que tot és positiu i qüestionable. Per tant, el nostre vot és favorable.
Sr. Fernández: Desde el Partido Popular no vamos a votar a favor, nos vamos a abstener,
precisamente porque ha sido tan sorpresivamente sabemos, comprendemos que esto se tiene
que completar mañana, o sea el día 30, se tiene que preparar.
A mi me gustaría saber en cuanto, por ejemplo, a la urbanización de la calle Cerdanyola ¿Esto
cómo va a quedar configurado? ¿Qué afectación va a tener a la rotonda de la nacional, de
entrada a Barberà? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Va a afectar de alguna manera o no va a
afectar?.
Gracias.
Sr. Rodríguez: Bona nit.
Nosaltres votarem favorablement el canvi dels projectes pel 2012 PUOSC.
Caldria fer esment d’això que ja s’ha comentat, és a dir, em sap greu que la Torre de Guaita
de Ca n’Altimira haguem de relegar-la, però som conscients que hi ha coses com la reparació
de sèquia del riu Ripoll, de la que depenen bàsicament altres obres, com les de les basses,
doncs pot fer que en aquest moment sigui potser més urgent això, perquè sinó segurament si
no portem aigües a les basses doncs ens trobarem que la inversió que havíem fet doncs se’ns
anirà a norris i, en canvi, la Torre de Guaita doncs malauradament haurà d’esperar, esperem
que a través del programa de patrimoni o a través d’alguna altra eina de la que disposem,
doncs puguem dotar l’entorn de la torre de la dignitat, que mereix com a monument
emblemàtic també de la nostra ciutat i de la resta, doncs està claríssim que el canvi de
lluminàries malgrat que sigui això, que sigui una cosa “aquí te pillo, aquí te mato”, com deia
el company. Realment, doncs és plausible, és a dir, si aconseguim ser més ecològics,
consumir menys i tenir menys despesa en enllumenat doncs benvingut sigui el canvi del
PUOSC.
Gràcies.
Sr. Báez: Jo amb allò de “aquí te pillo, aquí te mato” discrepo perquè això normalment
sempre ho hem fet mitjançant un decret i després portant-lo a Ple, que és casi més “aquí te
pillo, aquí te mato”, que és pitjor. El que fem avui és un acte de transparència, de portar-ho
directament al Ple i explicar-lo a tothom, no mitjançant un decret, per tant... No diguis que és
un “aquí te pillo, aquí te mato”.
Crec que lo de la Torre de Ca n’Altimira ha quedat clar, miraríem d’encabir-lo dins del
programa del patrimoni artístic i cultural.
I la lluminària, evidentment, parlem de leds. Parlem de menys focus de calor, de menys
consum i heu vist que amb un cost del 10% de tot el projecte.
Per tant, hem entès que era un bon moment per tirar-ho endavant aprofitant també la
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subvenció que hi havia de l’ICAEN del 40%.
Respecte de les preguntes que també feia el Partit Popular i que també se sorprenia o entenia
que... portar-lo aquí. Jo entenc que encara sou nobels i, per tant, el procediment no l’acabeu
de conèixer i que, per tant, us ha sobtat que potser abans d’arribar al Ple jo us hagi dit que
portaríem això d’urgència i tal, però torno a repetir el que li he dit al José Luís, vull dir, això
es pot fer mitjançant un decret i portar-lo al Ple d’octubre per donar compte. No ho hem
volgut fer així.
Respecte a la rotonda, que és el que més et preocupa.
La rotonda està...vull dir, no té cap afectació per aquest tema perquè estem parlant del carrer
Cerdanyola, de la via cap a baix, cap a Can Gorgs i Badia, no de la part de dalt. Per tant, els
accessos a Barberà pel sud continuaran de la mateixa manera que ara heu vist i aprofito ja per
dir-ho que s’ha començat a treballar a la rotonda.
La rotonda va quedar aturada perquè per sota de la rotonda no pot passar cap servei i hi
havien tres tipus de serveis: la canonada d’Aigües del Ter Llobregat, una canonada de mitja
pressió de gas natural i una canonada d’alta pressió de gas natural també.
El canvi de la d’aigua ho vam fer crec que el 29 de maig, primers de juny i hem estat pendent
fins ara, fins aquest dilluns que van començar les obres, bé el dilluns de la setmana passada,
de gas natural, que per fi ha començat les obres. I què estan fent? Estan fent les desviacions
de les dues canonades, tant de la de mitja pressió, com la d’alta pressió. Que per una altra
banda, no deixen fer-ho, vull dir, no li deixen fer a ningú i només poden fer ells.
Per tant, per això hem estat en les seves mans, de la mateixa manera que Aigües Ter
Llobregat va delegar en Sabemsa el canvi de traçat, Gas Natural no ho fa, ho fa amb els seus
propis recursos, per tant, hem hagut d’esperar quan ens ha tocat i pagant perquè això val
115-118.000 €, o sigui que no és gratis i pagant.
Ja s’ha començat, per tant, a moure les canonades i, per tant, el tema de la rotonda continua
endavant i tal i com estava previst evidentment amb un retard de tres mesos, que és el que ha
trigat Gas Natural. A partir d’aquí es podrà entrar a Barberà des de la rotonda que farem, a la
part de Can Gorgs, a la part baixa de Barberà o part sud o a Doctor Moragas en amunt.
El que afectava del carrer Cerdanyola és que el projecte del carrer Cerdanyola anava
precisament des d’aquesta rotonda fins a Badia del Vallès.
La part per passar per sota de la via i urbanitzar la resta és el que s’havia pressupostat en el
seu moment amb aquesta quantitat, tot i que ara pujaria molt més perquè, fins i tot, passa per
sota la via, ja, jo diria que duplicaria el pressupost que teníem assignat per la realització del
que seria el carrer Cerdanyola pròpiament dit, perquè passar la via és un tema car, però no
modifiquen el que s’ha fet i tot el que es posarà en marxa en el moment que s’acabi la
rotonda.
Gràcies.
Sra. del Frago: Un cop està aprovada aquesta moció, sí que em permetreu mig segon fer una
reflexió que lliga amb aquesta moció i lliga amb el punt primer de l’execució de pressupost
als 6 mesos.
Això és ràpid perquè hem de treballar molt ràpid.
El tinent d’alcalde explicava la voluntat d’explicar-ho i de fer-ho però perquè hem de
treballar molt ràpid.
Evidentment, que els temps que estem vivint són complexos, complicats, difícils i hem de
reivindicar, jo no m’estendré, segur que tindrem ocasió i la tindrem de parlar al llarg
d’aquests mesos i amb la formulació del proper pressupost, que per altra banda avanço si avui
algú ha llegit el diari haurà llegit que la capital de Catalunya, que Barcelona s’està pensant
prorrogar pressupostos. No és la intenció d’aquesta casa, en cap cas, però que sapigueu que
els calendaris a tot arreu, absolutament a tot arreu, s’estan dilatant. Nosaltres estem..., s’està
treballant, però s’està treballant també en les expectatives.
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Per tant, el regidor, el tinent d’alcalde de l’Àrea Econòmica era optimista perquè jo diria més
que optimista, treballador i exigent de perseguir absolutament tot.
La situació és complicada per tothom, ho és. Nosaltres ens estem sortim, estem, i estem
treballant i buscant-ho tot. Per això quan passen coses com la d’avui, que t’estan dient no hi
ha possibilitat de canviar i en 24 hores s’obre una escletxa i per poder canviar i prioritzar
altres projectes que puguin suposar un estatus per la ciutat, s’aprofita, aquesta és la raó.
No he volgut intervenir ni en un primer moment ni en un segon moment, però al final del Ple
compartir amb vosaltres aquesta situació, no és un altre el motiu.
Moltes gràcies.
_____________________
7.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents:
Sr. Rivera: Dos preguntes i un prec.
La primera pregunta és per a l’Ignacio Navarro sobre el complex de Maria Reverter, a veure
quines són les últimes noticies del calendari previst per obrir-lo?
La segona pregunta, intueixo que ha de ser per l’Antonio Báez, no sé si ha de ser per a ell,
però... m’imagino que sí. És el calendari previst també, per a aquell projecte que se’ns va
anunciar de la dissolució del Patronat Municipal d’Esports, que no tenim noticies noves i
entenem que això hauria d’anar lligat en el pressupost i la plantilla nova perquè s’hauran
d’ajustar. Entenem.
I el prec. Al fil del que comentava el regidor del Partit Popular sobre els horts, sí que
demanaria a veure si podem tenir una reunió per veure de quina manera, a part que hi hagi
aquest control, es puguin introduir models intermedis, com per exemple, el tema dels horts
comunitaris perquè ens trobem que hi ha molta gent que l’hort el té descuidat potser és
perquè físicament o per les seves condicions personals, no li pot dedicar tot, però potser un
model d’hort comunitari sí que podria compartir aquesta carrega i entenem que és un projecte
que podria estar bé.
Sr. Gallego: Iba a hacer una batería de preguntas al Sr. Báez sobre el tema del bus, pero
como hay dos palabras, de dos ciudadanas de Barberà pues no lo voy a hacer.
Voy a hacer un ruego que es bastante extenso a la representante del Ayuntamiento en el
Centro de Normalització Lingüística, el Consorcio, Teresa Colomer.
Antes los profundos cambios que se están produciendo en nuestro entorno, nuestro entorno es
Barberà del Vallès, nuestro municipio, y voy a poner varios ejemplos y todos ellos negativos
para nuestros vecinos.
Tenemos un aumento en número de parados, en agosto de 2811 hemos subido a 2988, 177
personas más, y subiendo; Líneas de autobuses suprimidas, de tres hemos pasado a una;
Servicios de urgencias cerrados; La rotura del equilibrio de financiación en guarderías,
tenemos 348 plazas y ahora rebajan la subvención a la Generalitat al 11% y la Escuela de
Música la rebaja un 23; Además en la guardería con carácter retroactivo, año 2010-2011, nos
preguntamos quién se hará cargo de la deuda y quién del aumento del coste del servicio,
continuaremos apostando por la oferta; El colegio Marta Mata y el Hospital comarcal en el
limbo; Los fondos FEDER para el Ripoll también en las nubes, lo que tiene que devolver al
Estado el Ayuntamiento del año 2008-2009, nos dieron más dinero del que debían y nos lo
hemos gastado y no por un error como declara un cargo importante de un consistorio vecino
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socialista, sino porque no quisieron reconocer la crisis y ahora los ayuntamientos van a tener
que pagar el pato.
Hay un estudio, el perfil de la ciudad, que dice que el 18,8% de gente que trabaja en las
empresas de Barberà son susceptibles de ser trasladadas a países con la mano de obra más
barata, o sea que sufran el fenómeno este de la deslocalización, algo que es verdaderamente
preocupante.
Ahora suspenden el pago a residencias de ancianos y discapacitados, medidas comunicadas
por la directora del ICASS. La propuesta del Instituto Catalán de la Salud de nuevos recortes
salariales, quieren reducir el 50% del complemento de destino de las nóminas de los
profesionales sanitarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre, y se le descontará
de la paga de Navidad. En la prensa también la señora Alcaldesa dice que no se descarta una
revisión del IBI. Nosotros creemos que si hay revisión del IBI, tiene por supuesto un coste
para los bolsillos de los vecinos de Barberà del Vallès y nos preguntamos si así se recuperan
los valores de la sociedad.
A mí me gustaría tener una representante política capaz de gestionar este ruego en positivo.
No desearía... no de esta batería de preguntas, ahora se la haré a usted pero bueno, ustedes
que son del partido de Convergència i Unió creo que tienen bastante incidencia en ello,
aunque la herencia se la haya dejado el tripartito.
No me gustaría que usted fuera una responsable que anunciara que todo está mal y que se
quede tan tranquila o tan a gusto.
Usted y su compañero de partido al permitir la coalición que nos gobierna en Barberà se
convierte en el responsable de que el municipio sobreviva, en condiciones, y el que también
le exige visión movilizadora para mejorar el bienestar de la sociedad de nuestra ciudad
porque creo que hay demasiadas vías de aguas, hay mucha falta de financiación y la
normalización lingüística, que usted es la responsable, la representante, perdón, por lo que sé
ve también ha llegado.
El día 11, el día de la Diada se dijo que necesitamos más inversión en el acto de la Diada en
Barcelona. Y yo diría que más puestos de trabajo, por supuesto, que inversión.
Y mi partido fue reprochado por apoyar al Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya y de no estar de acuerdo con los desplantes permanentes a la ley y a los jueces,
algo que no debería tener impunidad. Incluso el máximo responsable pidió que no les tocara
las narices con el tema lingüístico.
Aquí, en Barberà del Vallès hubo Diada sin conflicto, lo que es de agradecer.
Pero voy a ir al grano, es interesante la adquisición del lenguaje por parte de los niños, como
decía Pompeu Fabra. Pero los adultos que vamos voluntariamente, lo digo por mí, a
normalització lingüística, sin imposiciones, ni falta de libertad, aunque no todos, porque hay
quien se lo exige, les exigen el catalán por su trabajo, también necesitamos ese impulso que
decían el día de la Diada, ¿qué pasa que se ha acabado la barra libre? ¿sólo beben unos y
otros no bebemos? Y por qué digo esto.
Este año 2011 me matriculé en el servei local de cátala de Barberà junto a veintitantos
alumnos y alumnas más. Hicimos el curso presencial de Bàsic 1,2,3 del 29 de marzo al 14 de
junio y un horario de las 3 de la tarde a las 5, los martes y los jueves.
Como verá usted el horario tiene miga, puesto que más de uno venía de su trabajo
directamente a clase sin comer y otras alumnas, que eran madres, se tenían que ir antes de las
5 porque los niños del colegio salen a las 5. Por lo tanto, como se ve claramente el esfuerzo
de muchos ciudadanos y ciudadanas en Barberà por aprendrer el catalán, olé.
Sobre esto una observación también, los niños este año salen del colegio a las 16’30, ya no
salen a las 17. Los padres o madres que tengan hijos escolarizados y los tengan que recoger,
¿cómo pueden asistir a las clases? Y me da lo mismo que sea Bàsic, que sea B, o que sea C,
no pueden matricularse.
Y ahora el curso de Elemental 1, que es el que teníamos que haber seguido este año, puesto
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que tenemos Servei Local de Català en Barberà dice que se suprime y este año nos mandan a
Montcada i Reixach o a Cerdanyola. Se nos da la posibilidad de acogernos al programa
voluntariat per la llengua..., pero claro, que no es lo mismo que una clase presencial.
Por lo tanto, ¿así se defiende la lengua? ¿No hay que defenderla por todos los medios?, ¿no
es otro recorte a la cultura? Lo cierto es que el movimiento se demuestra andando y con estas
trabas no se obtienen excelentes resultados.
Tampoco comprendo como es que si la Generalitat gastó 159 millones de euros en fomentar
el uso social de la lengua con el modelo de inmersión lingüística por bandera sin contar el
capítulo en enseñanza, otros 20 millones de euros para subvencionar medios que usan el
catalán. Y ahora para el año que viene, 2012, se destina un millón y medio de euros para el
doblaje, copia y promoción de cine en catalán. ¿Cómo no llegan aquí los 40 mil euros? ¿O
han llegado ya, para fomentar el catalán entre adultos?
Yo particularmente no pienso desplazarme a otro municipio puesto que si Barberà tiene el
Servei Local, no pienso ir, y le ruego como representante que solucione lo que buenamente
pueda. Aunque creo que al ser las competencias de la Generalitat y no es porque sea usted sea
Teresa Colomer, me daría igual los apellidos.
Es lo mismo que cuando los publicitarios contratan a alguien famoso para que nos aconseje
sobre nuestros problemas de calvicie, o sea es una incapacidad absoluta por lo que muchas de
las cosas que se venden son papel mojado.
Si no tanta legalidad o la insumisión a la ley para qué, ya sabemos que cualquier medida tiene
un coste pero díganlo, porque ustedes no están haciendo más con menos y le voy a poner el
ejemplo de Boi Ruiz, Conseller de Salut, declaró en El Periódico de Cataluña “donarem les
mateixes prestacions sanitaries amb menys pressupost”. ¿Usted sabe lo que es? Yo, no.
Cuando se reducen costes la cantidad y la calidad bajan, reagrupan los servicios por zona y
donde había cuatro consultorios, por ejemplo, se reducen a dos.
Y lo mismo han hecho con el Servei Local de Català y tenemos que ir de un municipio a otro
para ahorrar profesores y a ver no es que yo no sea... soy mayor de edad ya, responsable y
maduro para entenderlo pero de esta manera se crean puestos de trabajo.
Y además si lo vamos asumiendo, si vamos asumiendo todos estos recortes, ya nunca
tendremos los servicios al lado de casa. Hablo de Barberà del Vallès.
En el curso pasado cuando la profesora se ponía enferma se suprimían dos o tres días las
clases por no tener suplente y después si tenía mal día a marchas forzadas para recuperar.
Lógicamente la calidad no es la misma. Y escuché, felicito desde aquí a Lluisa Gallego, a
Eulàlia y a Carme Farràs, que bastante encaje de bolillo hacen las tres.
Y finalizo haga usted lo que pueda porque yo este sacrificio de desplazarme... si fuera por una
pierna rota o lo que sea no me queda más remedio que ir pero para seguir un curso no lo
pienso hacer, no lo asumo.
Y ya continuaré cuando se realice en Barberà, si es que se hace, y si la medida que se impone
es coyuntural porque a lo mejor la medida tiene vocación de permanencia y entonces pues se
acabó el catalán.
Y no es que sea esta mi única preocupación, con la que está cayendo, en este contexto de paro
y recortes, pero si seguimos así mi oferta de expresarme aquí en castellano pues seguirá
vigente.
Sr. Navarro: Buenas noches.
El tema de Maria Reverter. Los pliegos de condiciones los estamos terminando y también
estamos pendientes de la estación transformadora. Entonces fecha aproximada pues puede ser
final de año pero tampoco exacta porque dependemos también de otros estamentos como es
lo de FECSA, para la estación transformadora.
Nosotros el tema de pliegos de condiciones pues estará en condición para tirar para adelante
con ello sobre final de año, más o menos, pero dependemos también del otro tema.
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Gracias.
Sr. Báez: Sí, José Luís, és cert que vam parlar de la possibilitat de la dissolució del Patronat
Municipal d’Esports i que quedés com Ajuntament. I també és cert que se us va informar a la
Junta de Portaveus que havien demanat un estudi a la Diputació.
Hem comentava l’alcaldessa que ja tenim aquest estudi, faltarà avaluar-lo, que el veieu també
vosaltres, vull dir, consensuar-lo i mirar-lo per tant, no tinc una data concreta.
El que ja puc dir que ja el tenim aquí, per tant, a partir d’aquí la valorarem i l’estudiarem i el
veurem tots junts.
I mirarem doncs els peròs i els contres i en virtut del que es valori doncs farem una cosa o
l’altra.
Sra. Colomer: A veure, el Consorci per a la Normalització Lingüística en estos momentos,
ellos tienen un criterio, que les viene dado, evidentemente, que son que se hacen clases a
partir de 15 alumnos.
En el caso del grupo que tenía que ir usted que era el Elemental 1 habían tres alumnos,
entonces a algún alumno lo han pasado a un curso superior y a otros los han dejado en el otro.
En el caso me comentaron que le habían ofrecido ir a voluntarios por la lengua hasta el
próximo trimestre que posiblemente se haría aquí.
De todas maneras, cal tenir en compte que el Servei Local de Català està format pel Consell
de Normalització Lingüística del Vallès Occidental juntament amb Badia, Montcada,
Ripollet, Sant Cugat i Cerdanyola.
L’oferta de estos cursos sí que queda entre todos los municipios se hacen todos los cursos, ha
coincidido que en su grupo precisamente habían dos alumnos y en estos momentos
evidentemente no se puede poner un profesor por dos alumnos.
Eran tres, me parece, pero uno lo pasaron a otro nivel, sí que eran máximo tres y a uno lo han
pasado a un nivel superior, y me dijeron que le habían comentado esto, mientras empezar a
hacer lo de voluntarios por la lengua, es la manera de practicar porque el curso que usted iba
a hacer era el Elemental 1 y es totalmente oral porque también se puede hacer por
autoformación, a distancia... como era oral me han dicho que la posibilidad que le dijeron es
hacer voluntarios por la lengua, que en definitiva practicará la lengua catalana.
Gracias.
Sr. Gallego: Yo es que generalmente nunca empiezo a hacer la casa por el tejado, empiezo
siempre por la base. Entonces a mí no me gusta..., ya sé tengo dos compañeras, que he
hablado con ellas, que le han dado la posibilidad de en lugar de hacer el E-1, han ido hacer el
E-2, yo no, porque yo soy más torpe, yo voy paso a paso, poco a poco.
Pero nosotros el año pasado empezamos veintitantas personas, no sé si ahora sólo quedaban
3, no lo sé, pero que yo no me voy de mi municipio a otro, también se lo digo.
_____________________

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va
aixecar la sessió a les 21:30 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu en
folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números
, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA,

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

al
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Ana del Frago Barés,

José Núñez Alba,

