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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 1 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 30/01/2013.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 30/01/2013, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
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)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (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:

ORDRE DEL DIA
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1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
SERVEIS PERSONALS
2.ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ
2.01.- EXP.: SSPP-N523-U043-2013/001. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT
MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.
RÈGIM INTERIOR
3.MODIFICACIÓ
3.01.- EXP.: XXXX. MODIFICACIÓ ACORD COMPOSICIÓ COMISSIÓ
LIQUIDADORA DISSOLUCIÓ CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS.
4.MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
PSC RELATIVA A SOL·LICITAR QUE S'INCREMENTI L'IBI ALS PISOS
DESOCUPATS PROPIETAT DE LES ENTITATS FINANCERES.
4.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
CIU EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA.
4.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
CIU SOBRE EL DRET A DECIDIR.
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.: XASP2012012. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
27 de desembre de 2012, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS.
_____________________
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2

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ

2.1

EXP.: SSPP-N523-U043-2013/001. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ
DEL VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A
L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL
FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.
Expedient: SSPP-N523-U043-2013/001.
1. Atenent l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de
zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.
2. Atenent a l’Acord de Govern de 16 de desembre de 2012 pel qual s’ha autoritzat el
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
3. Atenent a la clàusula tercera del conveni, on es condiciona el pagament de l’import de la
subvenció a l’acord del Ple municipal pel qual s’accepta aquesta.
4. Atesa la demanda de subvenció pel funcionament de les llars d’infants municipals que
l’Ajuntament de Barberà del Vallès va realitzar en data 26 de juny de 2012.
La Tinenta d’Alcaldia delegada en matèria d’Educació, la Sra. Mònica Maya González,
proposa al Ple Municipal l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barberà del Vallès per al sosteniment del
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal
per al curs 2011-2012, adjunt en aquest expedient.
SEGON: Acceptar la subvenció atorgada per un import de 409.500,00€, destinats a
l’escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300,00€ per alumne
equivalent, amb el detall següent:
Llar d'infants Rodona
57.200 €
Llar d'infants Xerinola
70.200 €
Llar d'infants La Rondalla46.800 €
Llar d'infants El Bosquet 42.900 €
Llar d'infants La Blava
96.200 €
Llar d'infants La Baldufa 96.200 €
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TERCER: Comunicar aquest acord a la Direcció general de Recursos del Sistema Educatiu
del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202 planta D, 08021 Barcelona).
QUART: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la Tinenta
d’Alcaldia delegada en matèria d’Educació, Sra. Mònica Maya González, per a la signatura
de tots els documents que sigui necessaris per la tramitació de la subvenció.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sra. Maya: Hola, bona nit a tothom. Doncs com teniu a la preacta del Ple d’avui, en aquest
punt faríem l’acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de
Barberà per al funcionament dels centres educatius d’educació infantil de titularitat municipal
per al curs 11-12, és a dir, el curs passat.
I en aquest cas, tal com teniu en els acords, seria en primer lloc aprovar el conveni entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament per al
sosteniment del funcionament d’aquests centres educatius. Acceptar la subvenció acordada
per un import total de 409.500 euros, en aquest cas, que correspon en el curs 11-12 a raó de
1.300 euros per alumne. I teniu el detall de les sis llars d’infants, com queda quantificat, que
en aquest cas comentar que és el màxim de places de cadascuna d’aquestes sis llars d’infants:
en el cas de la Rodona, 57.200; en el cas de la Xerinola, 70.200; en el cas de La Rondalla,
46.800; El Bosquet, 42.900 euros; La Blava, 96.200 euros; i La Baldufa, 96.200 euros també.
Comunicar aquest acord –el conveni el teniu també a l’expedient del propi Ple–a la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Ensenyament, i facultar
l’alcaldessa i a mi mateixa per la signatura de tots els documents.
Evidentment això, a part d’aquest punt que no deixa de ser un pur tràmit administratiu, i com
també fem i acceptem aquesta subvenció per al funcionament dels centres educatius de
primer cicle, sí que compartir, penso que compartir entre tots la reflexió sobre el que implica
l’educació 0 a 3 anys, sobre el que fomenta i sobre el que sempre, també, des de l’equip de
govern hem defensat el perquè és necessaria aquesta educació, no només per un tema de
conciliació de la vida social i familiar, sinó per també tots els valors que fomenta d’igualtat
d’oportunitats i de cohesió social per a la ciutat.
No voldria també... Veieu que en aquest cas ens trobem amb una subvenció de 1.300 euros
per alumne. Sabeu que en els últims cursos hem tingut una disminució important d’aquesta
subvenció. Vam passar el curs 9-10 a una subvenció de 1.800 euros; a 1.600, el 10-11; a
1.300, l’11-12; i actualment, les últimes informacions que tenim són de 875 euros. Que
evidentment això ho estem aprovant a més de sis mesos després de la finalització del curs i
que, per tant, quan arriba la subvenció pràcticament haurà passat un altre curs escolar. I que
crec que és compartit entre tots també, doncs, que hem de continuar reclamant i demanant els
esforços de totes les administracions, de totes, perquè el funcionament de les escoles bressol
i, bé, aquests objectius que perseguim, de fer realitat les places de llars d’infants municipals,
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siguin possibles, i tothom posi el seu gra de sorra per fer aquests equipaments sostenibles.
Res més. Gràcies.
Sr. Rivera: Gràcies. Bona tarda. Votarem a favor, com no podia ser d’una altra manera.
Compartir la reflexió que ha fet la tinenta d’alcalde, d’alcaldessa, perdó. Constatar que tenim
molt per treballar perquè, com sempre, és l’Administració més propera, l’Ajuntament, qui
s’encarrega i que costeja els serveis necessaris per a la ciutadania. I bé, com que estem en
aquest estat de guerra contra els ajuntaments, doncs assumim també aquest cost.
Felicitar al PP i al PSOE perquè van constitucionalitzar el tema del deute financer i, per tant,
cada vegada que una administració ha de pagar, primer ha de pagar els deutes financers, i al
final acabem rebent, amb aquest retard, els diners pels serveis necessaris i que són
competència i obligació de la Generalitat i no pas de l’Ajuntament. I felicitar, aquesta vegada
de veritat, a l’equip de govern i a tot el Ple municipal de Barberà, que sempre estem recolzant
l’educació de 0 a 3, i que penso que és una cosa compartida, que hem de continuar lluitant i
que hem de fer alguna cosa perquè no és possible que un servei que funciona i que és d’èxit,
acabi sent insostenible perquè des de l’Administració que és competent i responsable de
donar-li el finançament, cada vegada es retalla més.
Per tant, tot el suport, no només per aquesta aprovació, sinó per fer alguna cosa perquè
realment és urgent. Gràcies.
Sr. Gallego: Bueno, mi grupo también está de acuerdo, de entrada, con aceptar la subvención
que nos imponen , ¿eh? Ahora bien, en Barberà del Vallés se ha estado dando respuesta a los
problemas planteados por nuestros vecinos en ese tema. Disponemos de una red de
guarderías, seis públicas y tres privadas, cumpliendo con esa aspiración de proporcionar la
mejor educación a las nuevas generaciones y dando la oportunidad educativa a todo el
mundo. Aquí, además, se trata de compensar las desigualdades de origen social que hay para
que todos los niños se integren socialmente – escolarmente, perdón. El que tiene más, paga
más, y el que tiene menos, paga menos.
Pero hay un artículo en la Ley 12 –que se menciona en el expediente– /2009, de 10 de julio,
en el 56.2, que dice que el Departamento, que es la Generalitat, debe subvencionar la
creación, consolidación y sostenimiento de las plazas. Y que estas subvenciones deben
representar para todas las familias una disminución del coste de la escolarización. De
momento se han suprimido en este municipio 33 plazas que estaban subvencionadas, cuando
el Departamento puede subvencionar la escolarización en guarderías de titularidad privada. O
sea que esto no es ni consolidación ni sostenimiento.
Tampoco podemos cumplir ese objetivo, que se planteaba en este Pleno, de dividir el coste en
tres partes iguales: Generalitat, Ayuntamiento y padres. La responsable ha hablado de los
distintos ejercicios, la subvención que da la Generalitat: 2010-2011, 1.800; 11-12, 1.300;
12-13, 850; 13-14, es que ya ni lo sabemos, no se sabe. El Ayuntamiento y los padres tienen
un problema, o van a tener un problema, ¿no? Por lo que el defecto desde el principio de las
autonomías ha sido gastar o, como se decía, no sé los que han hecho aquí la mili, pero que se
decía «fuego a discreción». Entonces esta comunidad ha estado gastando a discreción, y
ahora, claro, ahora viene y sufre la bancarrota. Y ahora son los ayuntamientos y los padres los
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que tienen el problema.
Vamos a ver, ahora se está cociendo, la reforma de los entes locales por la que se librará a los
ayuntamientos de las competencias de educación, sanidad y servicios sociales. Un gasto que
supone que es importantísimo y que es responsabilidad de la autonomía, en este caso, la
Generalitat. De todas maneras ya he dicho que mi grupo votará a favor de la subvención.
Sr. Rodríguez: A veure, el Grup de la Plataforma també votarà a favor, és a dir, ho hem fet
sempre que s’ha plantejat l’aprovar el rebre la subvenció de l’ensenyament, de les llars
d’infants.
Vostès saben que nosaltres en algun moment hem sigut crítics, sobretot quan es van
contractar les deu places a cadascuna de les llars privades, perquè ens semblava que això era
tapar el forat que significava no haver fet amb temps suficient la llar d’infants que va entrar
en funcionament després. Els aplaudim per haver acabat amb aquesta, per nosaltres,
irregularitat de tenir trenta places sota el ventall d’allò públic però instal·lades en llars
privades. I els encoratgem a, quan la situació millori, continuar invertint en l’ensenyament
públic i en l’ensenyament de 0 a 3 anys públic, perquè pensem que és primordial que si volem
que realment les famílies, i sobretot les famílies joves, tinguin possibilitat de compaginar
feina i treball, doncs una de les millors eines són les llars però llars amb un contingut
educatiu i amb un nivell formatiu d’excel·lència, que ens sembla que és l’ideal.
I, per tant, els encoratgem a, quan sigui possible i en la mesura que sigui possible, continuar
en aquest camí i millorar la ràtio que tenim de places públiques, tot i que sabem que està
entre les millors del territori, però continuar lluitant perquè ser el millor no vol dir quedar-nos
i adormir-nos sobre els llorers, sinó que significa que podem tenir empenta per continuar
millorant.
Per tant, votarem a favor.
Sra. Maya: Bé, una mica, com tots heu fet en una part de la reflexió i que, bé, agrair
evidentment el vot, doncs ja comentàvem que era un tema de tràmit i evidentment tothom
accepta la subvenció, és evident. Però sí que apuntar una de les qüestions que comentàveu. És
cert que, evidentment, el tema de llars d’infants, tot això ve del mapa educatiu que en el seu
moment es va aprovar en el Parlament de Catalunya i és una competència de la Generalitat.
És cert que la Generalitat, en el seu primer moment, va anar complint tot això i que ha sigut
aquests últims anys en els quals aquests compromisos, aquest Pacte per a l’Educació, s’ha
anat trencant. I que precisament per tot això hem anat fent tots aquests esforços també més a
nivell local, que hem passat en aquests últims cursos de subvencionar al voltant del 32-33 per
cent que subvencionàvem el curs 9-10, al curs aquest 11-12 que acaba, doncs estem al voltant
del 48 per cent. Per tant, els esforços a nivell local penso que queden sobrerament justificats i
que és precisament per aquesta aposta i per creure en l’educació de 0 a 3 anys.
Respecte al tema que comentàveu de la subvenció de les places privades, ho comentava
també el Juanjo, no hemos dejado de subvencionar 33 plazas municipales; esas 33 plazas eran
privadas, que en su momento, pues por un incremento de demanda, se decidió también, en
este caso con las guarderías privadas, hacer este convenio con ellas para poder incrementar la
oferta. Pero las plazas municipales nunca se han dejado de subvencionar. Hasta hoy, hasta
este curso escolar, de momento continuamos teniendo las 315 plazas que desde un inicio

7

recogen las seis llars d’infants. I que, precisament, amb tota aquesta qüestió que plantejàveu i
amb tots aquests esforços, doncs aquest any es va portar en aquest Ple, i amb el suport de
pràcticament tothom, un canvi de model respecte a l’aportació del preu públic que teníem a
les llars d’infants municipals, i és quan vam introduir tot el tema de la tarifació social,
precisament també per aconseguir continuant. Tot i així, comentava abans que estem en uns
nivells de, pràcticament, un 48-50 per cent –els números d’aquest any encara no els tenim– de
subvenció per part municipal, per intentar continuar el servei i continuar mantenint el servei,
oferint aquest servei a la població i intentar que evidentment sigui el més sostenible possible.
Res més. Gràcies a tots.
Sr. Ramon: Bé, jo només voldria ser molt breu en la meva intervenció perquè no he
intervingut en el primer torn perquè en principi estic totalment d’acord amb les polítiques que
s’estan fent quant a tema de guarderies amb aquest equip de govern del qual formem part.
Però sí que voldria dir-li al senyor Adolfo, del Partit Popular, que els diners..., vostè ha parlat
dels diners que d’alguna manera malgastava aquesta autonomia i tal, miri, li vaig a dir una
cosa: a nivell d’educació, els diners vénen de Madrid. Vostè ho sap, no? No? No és cert,
això? Bé, doncs en parlem en qualsevol moment.
Jo li diria que vostes és millor que no es dediquin a fer lleis intervencionistes i el que han de
fer és acabar amb el Ministeri d’Educació, ja que les competències en educació estan
transferides a les autonomies, i aleshores les autonomies podrien gaudir de més diners per
poder fer una bona gestió, que vostè posa en dubte, però altres hi creiem, en el tema de
l’educació de 0 a 3, que tot i no sent estrictament obligatòria, evidentment, des del meu partit,
hi ha molt d’interès que aquest nivell d’educació es pugui continuar tirant endavant.
Per tant, li agrairé que si té dades de què jo no disposo, les posi sobre la taula, però em penso
que no vaig massa errat. Gràcies.
Sr. Gallego: No, solo decirle que la competencia de educación la tiene la Generalitat. La
Generalitat tiene la competencia de educación con su presupuesto. El problema es saber o no
saber gestionar. Ese es el problema. Y si ustedes no saben gestionar, qué vamos a hacerle.
Hoy en la prensa ya viene, que han pedido el fondo de rescate, 9.000 millones de euros. No sé
qué porcentaje más es del año pasado. Por lo tanto quiere decir que ustedes no saben
gestionar.
_____________________
3

MODIFICACIÓ

3.1

EXP.: XXXX. MODIFICACIÓ ACORD COMPOSICIÓ COMISSIÓ
LIQUIDADORA DISSOLUCIÓ CONSORCI PARC CENTRAL DEL
VALLÈS.

MODIFICACIÓ ACORD COMPOSICIÓ COMISSIÓ LIQUIDADORA DISSOLUCIÓ
CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS.
Amb motiu de la dissolució del Consorci del Parc Central del Vallès, l'Ajuntament de
Barberà del Vallès va adoptar, en data 28.11.2012, acord establint que la composició de la
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Comissió Liquidadora prevista en els acords de dissolució del referit consorci estava formada
per Antonio Báez Balbuena, Jordi Llonch Soler (en representació de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès) Francisco Bustos Garrido i Xavier Izquierdo Vilavella (en representació de
l'Ajuntament de Sabadell).
Posteriorment, l'Ajuntament de Sabadell va adoptar acord en el mateix sentit, en data
21.12.2012, establint que els representants d'aquest Ajuntament en la predita Comissió
Liquidadora eren Montserrat Capdevila Tatché i Joseph Abella Martínez.
En conseqüència, per tal d'esmenar les disfuncions que comporten els acords adoptats pels
respectius ajuntaments respecte de la composició de la Comissió Liquidadora del Consorci
del Parc Central del Vallès, es proposa l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Prendre coneixement de l'acord adoptat per l'Ajuntament de Sabadell, en data
21.12.2012, respecte dels membres designats per aquest per a formar part de la Comissió
Liquidadora prevista per a la liquidació del Consorci del Parc Central del Vallès.
SEGON: Modificar l'acord adoptat per l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en data
28.11.2012, respecte dels membres que formen part de la Comissió Liquidadora prevista per
a la dissolució del Consorci del Parc Central del Vallès, establint, a l'efecte, que aquesta
Comissió Liquidadora quedarà formada per Antonio Báez Balbuena, Jordi Llonch Soler (en
representació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès) Montserrat Capdevila Tatché i Joseph
Abella Martinez (en representació de l'Ajuntament de Sabadell).
_____________________
El secretari informa que, d'acord amb el que disposen els arts. 82.3 i 97.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en no haver estat dictaminat prèviament aquest punt de
l'ordre del dia per la corresponent Comissió Informativa, cal, amb caràcter previ al seu debat i
votació de fons, ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió. Tot seguit, aquesta va
quedar aprovada per majoria absoluta, donant lloc a continuació al corresponent debat i
votació de fons, amb el resultat següent:
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 15
Vots en contra: 2
Abstencions: 4
_____________________

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:

9

Sr. Báez: Gràcies. Bona nit. Molt breument. Com recordareu, el 28 de l’11, en el Ple del 28
de l’11 vam establir o vam acordar quina era la composició de la Comissió Liquidadora del
Consorci del Parc Central, que en aquell moment estava formada, per part de l’Ajuntament de
Barberà, pel Jordi Llonch i jo mateix, i per part de l’Ajuntament de Sabadell, pel Francisco
Bustos Garrido i el Xavi Izquierdo.
Posteriorment, amb data 21 de desembre, l’Ajuntament de Sabadell va adoptar el mateix
acord, el que passa és que va modificar els membres de la Comissió Liquidadora que
pertanyien a l’Ajuntament de Sabadell, canviant els que he anomenat abans per la Montserrat
Capdevila Tatché i el Josep Abellà Martínez.
Per tant, el que faríem avui aquí, o el que acordaríem, seria: primer, prendre coneixement
d’aquest canvi que va fer Sabadell en el seu acord de Ple, i segon, modificar el nostre acord
de Ple de novembre en el sentit que la Comissió Liquidadora queda formada pel Jordi Llonch,
pel l’Antonio Báez, per la Montserrat Capdevila i pel Josep Abellà.
Res més que això. Gràcies.
Sr. Rivera: Gràcies. El nostre grup votarà en contra, no perquè tinguem cap preferència entre
els anteriors membres i els nous membres, que realment no hi entrem, però votarem en contra
amb coherència amb la nostra postura de no compartir la decisió de liquidar el Consorci, per
tant, votem en contra. Pensem que és una oportunitat perduda i, per tant, doncs votem en
contra.
Gràcies.
Sr. Gallego: A ver, mi grupo, en el Pleno del día 28 del 11, votó a favor de la previa para la
declaración de urgencia de este punto y la inclusión en el orden del día de la disolución del
Consorcio y a favor del expediente. Pero ahora nos hacemos dos preguntas. Este acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento de Sabadell el 21 de diciembre de 2012, cambiando los
miembros que forman parte de la comisión liquidadora prevista para la disolución del
Consorcio del Parc Central del Vallès, Francisco Bustos Garrido, concejal de Espacio
Público, y Xavier Izquierdo Vilavella, por Montserrat Capdevila y José Abellà, ¿en dónde se
da el acuerdo, en el Pleno o en la Junta de Gobierno Local?
El señor Báez ha dicho que en el Pleno. Porqué de las noticias que nos llegan a nosotros, los
diferentes grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Sabadell han vetado las ordenanzas,
han vetado los presupuestos 2013, ante la negativa del PSC en cesar a los imputados por la
trama corrupta caso «Mercurio». Y porque la oposición veta cualquier propuesta en los plenos
municipales. Y que sepamos, el 21 del 12 fueron retirados del orden del día unos doce
expedientes.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿es competencia del Pleno o está transferida a la Junta de
Gobierno Local? La pregunta es que si ha sido competencia del Pleno o ha sido transferida a
la Junta de Gobierno Local. Esa es la pregunta. Y ya que estamos en el caso, pues preguntar
también que si se ofreció un trabajo efectivo antes del 31 de diciembre, según acuerdo de la
Comisión de Liquidación, a los siete trabajadores.
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Nosotros votaremos abstención.
Sr. Rodríguez: A veure, nosaltres en principi votarem a favor, igual que vam votar al
novembre. I a part dels canvis en la representació de l’Ajuntament veí, nosaltres insistim en el
que ja vam dir també en aquell Ple. I és que el Consorci ha durat uns quants anys, en els quals
les aportacions que s’han fet, s’han fet al 50 per cent, tant per part de l’Ajuntament de
Barberà com per l’Ajuntament de Sabadell, però òbviament aquesta inversió no ha repercutit
de forma paritària en tot el territori. Per tant, se suposa que la Comissió de Liquidació haurà
de tenir en compte això i s’hauran d’establir les compensacions que calguin, i l’únic que
volem demanar és que, puntualment, cada vegada que es faci alguna reunió de la Comissió, el
nostre representant polític, el senyor Báez, ens informi als portaveus de la resta de grups de
en quin sentit estan anant les negociacions i on pensem arribar.
Gràcies.
Sr. Báez: Sí, l’acord que va prendre l’Ajuntament de Sabadell va ser de Ple, o sigui, de
Pleno. Y tenemos el acta porque evidentemente lo que nosotros, para hacer este acuerdo, lo
que hemos hecho es fiarnos del acta enviada por el secretario del Ayuntamiento de Sabadell
conforme en el Pleno del 21 de diciembre se acordó esto.
Yo no sé si hay otros temas que los han votado a favor o no, pero lo que estoy seguro es que
este tema…, o los han retirado del orden del día. Lo que sí estoy seguro es que este tema está
aprobado porqué la certificación del secretario de Sabadell me llegó a mí el jueves pasado y
fue el mismo día que yo se lo di al secretario; de ahí que no hayamos podido hacer la
comisión informativa o incluirlo en Comisión Informativa, porque no lo hemos tenido hasta
este jueves.
¿Por qué lo tuvimos este jueves? Porque fue cuando se reunió la Comisión Liquidadora, y no
se había reunido desde antes de fin de año. Por lo tanto, entiendo que con eso queda
respondida la pregunta de si se acordó en Junta de Gobierno o Pleno: se acordó en Pleno.
Respecto a los trabajadores, de los siete trabajadores, uno está en comisión de servicio y ha
vuelto al ayuntamiento de donde provenía, que concretamente es el de Sentmenat, y de los
seis restantes, cuatro se han quedado en el Ayuntamiento de Sabadell y dos en el
Ayuntamiento de Barberà. Todos ellos, salvo uno que empezó a prestar sus servicios en el
Ayuntamiento de Barberà el día 13 de diciembre, todos los demás lo hicieron con fecha a
efectos 1 de enero de 2013 en los respectivos ayuntamientos. Eso en cuanto a los
trabajadores.
Y en cuanto a los temas de la Comisión Liquidadora, este viernes, este próximo viernes, creo,
volvemos a tener reunión. Ahora es cuando estamos empezando a trabajar los aspectos
económicos del Parque, es decir, con el inmovilizado, con las aportaciones iniciales, con lo
que queda en cada uno de los municipios, y ahora es cuando estamos entrando en el tema
económico. ¿Por qué? Porqué hasta ahora habíamos estado trabajando básicamente el tema
de todos los contratos que tenía el Consorcio, que había que, de alguna manera, subrogarlos
en los diferentes ayuntamientos, unos, otros directamente eliminarlos, y el tema de los
trabajadores. Por lo tanto, después de esta comisión, de esta reunión de la Comisión
Liquidadora de este viernes, ya estaré en disposición de poder informar ya temas económicos
y temas del propio activo, del balance del Consorcio, que será con el documento que
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trabajemos para hacer los repartos correspondientes.
Gracias.
_____________________
4

MOCIONS PORTAVEUS

4.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL PSC RELATIVA A SOL·LICITAR QUE S'INCREMENTI
L'IBI ALS PISOS DESOCUPATS PROPIETAT DE LES ENTITATS
FINANCERES.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC RELATIVA A
SOL·LICITAR QUE S'INCREMENTI L'IBI ALS PISOS DESOCUPATS PROPIETAT DE
LES ENTITATS FINANCERES.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"La fiscalitat ha de ser el major instrument de redistribució econòmica i social dels poders
públics i és la manera més directe perquè aquests puguin exercir la solidaritat, contribuint a la
cohesió social i a la prestació de serveis públics als seus veïns i veïnes. La regla bàsica d’un
sistema fiscal just és que tots els ciutadans i institucions han de contribuir al sosteniment de
les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica.
Necessitem un sistema fiscal més progressiu, re-distributiu i que generi recursos suficients
per prestar i sostenir els serveis públics fonamentals que demanden els ciutadans.
Especialment a l’actual situació de crisi econòmica que està afectant al nostre país i que cada
vegada pateixen major número de ciutadans, les institucions públiques han de contar amb
més recursos per poder atendre als que pitjor ho estan passant, els ajuntaments com a
administració més propera als ciutadans i que millor coneixen la realitat dels seus veïns, són
els que estan en millors condicions de fer aquest treball indispensable per al manteniment de
la cohesió social.
Son moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives,
solucions reals en definitiva. A l’actual escenari de crisi econòmica, en la que la minva
d’ingressos, el control del dèficit i els deutes contrets pels ajuntaments fan indispensable la
revisió urgent de la fiscalitat municipal, és imprescindible que les diferents institucions i
entitats col·laborin d’acord amb la seva capacitat econòmica.
Davant d’aquesta realitat, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, considera
que no és admissible que davant l’esforç solidari exigit a tots els ciutadans, davant el drama
social que estem vivint amb l’augment constant del número de desnonaments a famílies que
no poden fer front a la seva hipoteca com a conseqüència de la crisi, hi hagi pisos desocupats
propietat de les entitats bancàries. Aquestes són en bona mesura responsables de la crisi, i no
podem permetre que aquestes rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap
responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.
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Per tots aquests motius presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els següents
ACORDS:
MOCIÓ
Realitzar un cens municipal dels pisos desocupats a mans de les entitats bancàries
amb l’objectiu de procedir a l’augment de l’IBI a tots ells.
Desenvolupar reglamentàriament els criteris per qualificar que es un pis desocupat a fi
i efecte de que els ajuntaments puguin exigir un recàrrec de fins al 50 % de la quota
liquida del IBI per bens immobles d’ús residencial que es trobin desocupats tal i com
preveu actualment la Llei d’hisendes locals. Per tant solucionar el buit legal que
existeix.
Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del
Congrés de Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sra. Conde: Gràcies. Amb aquesta moció volem donar un pas més en les polítiques actives
de l’habitatge que duu a terme aquest Ajuntament des de fa anys. Recordem la moció
aprovada el Ple de novembre per garantir el dret a l’habitatge i prevenir els desnonaments.
Hem de fer menció sobretot, per no oblidar-nos, de la voluntat de continuar donant servei a
través de l’Oficina Municipal d’Habitatge en temes de desnonaments, recerca d’habitatges de
lloguer i assessorament jurídic sobre hipoteques i lloguer, tot i tenir un pla d’austeritat i un
pressupost ajustat. I en aquest cas no llegiré la moció, però sí que aprofitaré per donar algunes
informacions.
Com que la Regidoria de Serveis Socials i d’Habitatge treballem amb la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca de Barberà en reunions mensuals on parlem de temes concrets de
persones amb greus dificultats, treballem amb ells, també, en una guia d’informació i
d’actuació per a les persones afectades per la hipoteca, volem que els veïns entenguin els
passos que poden donar per tal de no perdre el seu habitatge, i que sàpiguen que no estan sols
i que vegin que hi ha institucions que els fan costat.
D’una altra banda, us informo que l’alcaldessa i jo mateixa hem començat i tenim un
calendari fixat per fer entrevistes amb els responsables dels bancs i caixes del municipi
perquè cedeixin els pisos buits per destinar-los a lloguer social per a famílies desnonades. I,
en tot cas, el que és més important, intentar per tots els mitjans que si es fan dacions en
pagament, que la família es pugui quedar en el seu habitatge amb un lloguer assequible i no
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perdin el seu sostre.
Els estem demanant de signar un conveni amb un protocol d’actuacions per treballar plegats
pels casos del nostre municipi, tot i tenir l’eina de Càritas i Ofideute, que tots sabem.
Aprofitarem, i tant, la constitució dels Fons socials d’habitatge que l’Estat va signar el 17 de
gener d’enguany amb la Federació de Municipis i Províncies, la Plataforma del Tercer Sector
i 33 entitats financeres. Aquest fons és de 5.871 habitatges. En aquest sentit, no tenim tota la
informació de moment, però estem treballant amb la Federació de Municipis de Catalunya per
signar l’adhesió de... I de moment no tenim la informació dels pisos que hi haurà aquí a
Barberà, però en tot cas no els volem perdre de cap manera. Sabem de moment, per les
reunions que estem tenint, que aquí a Barberà no n’hi ha gaires, però els que hi hagin els
aprofitarem.
Per tant, per continuar treballant en aquesta moció, demanem realitzar un cens d’habitatges
municipals de pisos desocupats en mans d’entitats financeres. Aquest estudi està pràcticament
finalitzat; (...) el vam iniciar el mes de novembre, octubre-novembre, amb l’Oficina
d’Habitatge i la col·laboració de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i la Policia Local, que ha anat
a fer un porta a porta amb els habitatges que ens donaven buits. I ens donen que actualment hi
ha uns 83 habitatges de segona mà d’entitats bancàries desocupats. No es pot dir que tots són
de desnonament perquè, comparant amb el nombre d’habitatges que hem subvencionat, als
que els hem subvencionat la plusvàlua, ens dóna uns 40 habitatges a l’àrea econòmica. Per
tant, no vol dir que aquests 83 habitatges d’entitats bancàries siguin de desnonaments.
En segon lloc volem, demanem desenvolupar reglamentàriament els criteris per qualificar què
és un pis desocupat a fi i efecte que es pugui exigir un recàrrec de fins al 50 per cent.
I, en tercer lloc, traslladar aquest acord a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència
del Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis i, si se’m permet, afegir la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barberà.
Gràcies.
Sra. del Frago: Previ a les intervencions... La regidora ha fet tota l’explicació i la defensa de
la moció. Jo només vull afegir una cosa, dues, perdó, independentment que estem més a
favor, menys a favor, del conveni que s’acaba de signar, perquè té molts, molts forats, però
bé, el que hi ha és el que hi ha.
És que siguem tots conscients que l’autonomia local es plasmarà aquí, perquè aquesta és una
decisió absolutament municipal. No sabem quina trajectòria tindrà, si és com el tema de les
plusvàlues. Recordeu –ho dic també perquè tots els portaveus ho tinguin present–, recordeu
que el fet de dotar amb una subvenció perquè aquelles persones que han perdut el seu
habitatge no hagin de fer front a la plusvàlua, que ja fa molt de temps que ho estem fent i la
Cristina ens deia que al llarg de l’any passat hi havia unes quaranta, al voltant d’unes
quaranta famílies que no han pagat la plusvàlua. Aquí –per voluntat d’aquest Ajuntament tal
com vam aprovar–, aquí estem en el mateix cas, és a dir, que siguem conscients que aquesta
és una norma que si s’aprova serà d’efectes municipals, no és una norma de rang superior.
Suposo que m’estic explicant bé amb el que estic dient. Moltes gràcies.
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Endavant, José Luis.
Sr. Rivera: Gràcies. A veure, no pot ser d’una altra manera, votarem a favor, perquè estem
d’acord. Ens agrada que s’expliqui..., a part de les propostes de la moció, que s’expliqui el
que s’està fent, perquè evidentment som conscients, i ho sabem, que s’està treballant amb la
Plataforma i entenem que és aquest el camí. Però sí que hem de dir que ens hagués agradat
que ja que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes està a l’equip de govern, ja ens
haguessin proposat uns criteris, perquè els criteris aquests reglamentaris els decidirem aquí,
com molt bé ha explicat l’alcaldessa. Per tant, endavant, ja tardem. Per què ho dic, això? Per
què ho dic? Perquè si recordeu, a les propostes que va presentar el nostre grup per les
ordenances fiscals, aquest tema era un dels que proposava. Per tant, fem camí. Aprovem
aquesta moció però fem camí, perquè quant abans ho fem molt millor.
I evidentment que aquesta normativa no es podrà aplicar només a les entitats financeres, en
som conscients tots. S’haurà d’aplicar a tots els pisos que estiguin buits i que, per tant, no
estiguin complint la seva funció social d’habitatge. Per tant, està molt bé que es faci un cens
dels habitatges buits que són de les entitats financeres, perquè evidentment són prioritaris, i
compartim aquest criteri, però s’haurà d’estendre a la resta. I no estem parlant de 83,
segurament estem parlant de molts més. Per tant, amb aquesta petita «bronca», doncs ja us
diem, tot el suport i que en quant ens sol·liciteu, estem disposats a col·laborar amb aquests
criteris, perquè és urgent. És urgent.
I ja que des d’altres administracions, com passa normalment, l’actitud és passiva i de deixar
fer, celebrem que des de l’Ajuntament de Barberà, entenem que no només el Grup Municipal
del Partit dels Socialistes, sinó l’equip de govern, està disposat a treballar. Per tant, des del
nostre grup estem totalment predisposats a col·laborar i ha participar i a fer que això sigui una
realitat.
Gràcies.
Sr. Ramon: Nosaltres, des del Grup de Convergència i Unió, que estem en aquest equip de
govern, estem molt contents d’haver pogut tirar aquest tema endavant, i agraïm a l’alcaldia
l’interès que ha pres en aquesta línia d’actuació.
La llei preveu la possibilitat de fixar un recàrrec de fins al 50 per cent de la quota líquida de
l’IBI als pisos buits i, per tant, això ho hem de reflectir, com ja s’ha comentat amb
l’Ordenança municipal, que d’alguna manera faci aquesta prevenció d’una forma expressa,
no?
Estem d’acord amb la imposició d’un recàrrec per als pisos buits, per així fomentar el lloguer
d’habitatges. El que no acabem de veure clar, o que ens posa com a mínim en dubte, és que
només fem la previsió dels pisos de les entitats bancàries. A la llarga crec que hem d’anar
més enllà. Em consta que ja s’està treballant en aquest tema, i el que hem de fer és elaborar
un reglament per poder definir quins són els immobles que estan permanentment desocupats,
i aplicar-los aquest 50 per cent. Perquè el fet de... A veure, potser nosaltres personalment
també estaríem més a favor de les entitats bancàries, però fer aquesta diferenciació entre uns i
els altres és una qüestió que, com a mínim, és complicada i que pot portar problemes, no?
Nosaltres també tenim eines a través de la pròpia organització local d’habitatge, la pròpia
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associació local d’habitatge per posar en contacte propietaris i... i mirar de posar... per
posar-nos en contacte amb els propietaris i mirar de posar el màxim d’habitatges al mercat de
lloguer. I això és una cosa que hem d’anar treballant en aquesta línia per tirar-ho endavant. El
que sí que també hauríem de potser tenir en compte, ja sé que en això no podem fer cap
pressió, però també un tema que preocupa és el tema que les entitats bancàries facin
l’abonament de les despeses de les comunitats, perquè en alguns blocs on realment hi hagi
diversos pisos, això pot ser realment també un problema. Ja sé que des de l’alcaldia o des
d’aquest equip de govern serà difícil poder fer coses en aquesta línia, però si estem en
contacte amb ells també és un tema que, d’alguna manera, es podria posar sobre la taula. Ja sé
que després la sensibilitat dependrà de cadascú.
Nosaltres, evidentment, el nostre vot és totalment favorable i estem..., com no, donem suport
en aquesta línia a totes les iniciatives que es puguin prendre perquè creiem que és un greu
problema que hem d’intentar solucionar entre tots o, com a mínim, buscar el millor camí per
trobar les soluciones més adients.
Gràcies.
Sr. Fernández: Gracias. Bien, en primer lugar agradecer a la regidora que haya explicado
una serie de medidas útiles que se están adoptando para favorecer a las familias desahuciadas.
Pero, claro, ha omitido que esas políticas se están impulsando desde el gobierno de la nación
y no son algo propio de este ayuntamiento, es decir, se va a formar este convenio... Sí, sí, sé
que lo ha dicho, pero lo que no ha dicho es que ese convenio que se ha firmado viene de una
ley y de una serie de medidas hipotecarias a favor de los deudores hipotecarios contra la cual
se presentó una serie de mociones aquí en este Pleno y su partido, o su grupo municipal, igual
que el resto de partidos, votaron en contra.
Nosotros ya dijimos: «¡Ojo! Aquí hay una serie de medidas que favorecen a los deudores
hipotecarios que queden desahuciados.» No se nos hizo ningún caso. Ahora resulta que esto,
cuando se está plasmando en la realidad y que se está viendo que va a tener una utilidad
enorme, pues bueno, hacemos un poco de oídos sordos.
Pero en realidad yo esto no quiero ahora hablar sobre el Fondo Social de Viviendas, sino que
habría que hablar de la moción que han presentado. Porqué a nosotros lo que nos parece es
que es puro teatro, es demagogia, porqué lo único que les interesa es que se apruebe una
moción en la que aparezca un título y ustedes aparezcan que han votado y que han presentado
esta moción. Pero si realmente miramos esta moción y qué utilidad va a tener, va a ser nula, o
prácticamente nula, porqué aparte de hacer un censo de viviendas desocupadas, con lo cual
nosotros estamos también plenamente de acuerdo, poco más se puede hacer.
No vamos a poder… El Ayuntamiento no puede aprobar un reglamento para implantar un
recargo del 50 por ciento; esto lo sabemos todos. Lo sabe el grupo que presenta la moción.
¿Por qué? Pues porque el reglamento lo tiene que hacer el Gobierno, no lo puede hacer un
ayuntamiento, no lo puede desarrollar por ordenanza. Y no es porque lo digamos nosotros,
sino que hay otros casos anteriores en Cataluña de otros ayuntamientos que han aprobado
ordenanzas implantando este recargo y queriendo recaudar este recargo, y se han impugnado
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia ha anulado
esas ordenanzas. Con lo cual, lo que vengo a decir es que la moción, pues se presenta con un
espíritu puramente teatral, pero que no va a tener, no puede tener este desarrollo que se
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pretende.
Quiero decir también que quien previó este recargo fue el Partido Popular cuando estuvo en
el Gobierno y fue el gobierno de José María Aznar el que lo creó en el año 2002. Después de
entonces, en dos legislaturas, el Partido Socialista no encontró la oportunidad de aprobar un
reglamento que diera solución a la implantación de este recargo. Y no lo hizo en una época en
la que tenía un sentido, que era evitar, o al menos penalizar, aquellos inmuebles con los que
se estaba especulando. Ahora imponer un recargo, entiendo yo, en una época en la que los
bancos lo que quieren es deshacerse de esos inmuebles y, por lo tanto, son en cierta manera
cautivos, me parece que va incluso contra el espíritu de quien creó ese recargo.
Nosotros no estamos en contra de que se apruebe un recargo, estamos de acuerdo en que se ha
de poner un recargo para todos aquellos inmuebles que no están cumpliendo la función social.
Pero entendemos que lo que no se puede ahora es pedir o hacerlo por la tangente y aprobar un
reglamento que no nos va a llevar a ningún lado, o bien pedir una vía de urgencia al gobierno
que apruebe esto cuando no va a tener ninguna presión a las entidades bancarias.
Y ya le digo, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por las soluciones que se están
tomando y coadyuvar por si hay… firmando este convenio con el Fondo Social de Garantía,
con las entidades bancarias. Y nuestra posición en relación a la moción es que no vamos a
darle apoyo porque no va a ningún lado, y además nos parece ilegal.
Por lo tanto, nuestro voto va ser la abstención. Gracias.
Sr. Rodríguez: A veure, bona nit. Des de la Plataforma votarem a favor de la moció perquè,
com vostès recordaran, també el nostre grup va presentar una de les seves al·legacions en
aquest sentit quan es va treballar el tema de les taxes i de les ordenances fiscals. Per tant,
votarem a favor, perquè a més a més pensem que les coses, fins que no es fan, no sabem com
acaben.
Per tant, entenem que és un bon camí, que hem d’anar endavant per aquest camí i, bé, si al
final ens barren el pas, doncs ja mirarem de trobar alguna altra solució. Però estem
convençuts que el camí és l’encertat, i que al mercat de lloguer hi falten vivendes és tan clar
com que la nostra Oficina Municipal de l’Habitatge, si se li demana un lloguer, t’emplaça fins
al cap d’uns quants mesos perquè és un mercat en el que tenim grans mancances.
Per tant, benvinguda sigui la moció. Encoratjar a tirar per aquesta línia i donar pas a aquest
reglament al més aviat possible. Oferir-nos, com ha fet el company Rivera, per col·laborar en
la mesura del que puguem. I recordar que el nostre vot serà favorable.
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Sra. Conde: Bé, a veure, comencem... amb la teva petita «bronca». El que està clar és que el
que demanem ara és que els bancs que han tingut un benefici perquè han entrat uns diners,
que els hi han donat... de l’Estat, doncs que d’alguna manera tornin a ciutadans, d’alguna
forma. Evidentment, des dels ajuntaments les eines que tenim per fer-ho són justes. Què
volem? Doncs que paguin més i ..., sí, sí, i si podem aconseguir-ho, i que tornin d’alguna
manera.
Què farem amb els privats? El que farem amb els privats és el que estem fent fins ara.
Nosaltres tenim aquest estudi i hem fet estudis amb els habitatges de menys de 5 metres
cúbics. Després de fer aquest filtratge, hem fet visites amb la policia i ens han donat un
nombre d’habitatges, que no són tants com es poden esperar, de moment.
El que sí que treballarem amb aquests habitatges dels privats perquè vinguin a la borsa
d’habitatges de lloguer de l’oficina, perquè molts dels habitatges que tenen poc consum
d’aigua o poca... o que no hi viuen la majoria de l’any, els habitatges també són de persones
grans que passen la major part de l’any fora del municipi perquè estan jubilats i fan, bé, van a
gaudir del poble o de la ciutat d’on són originaris.
Per tant, el tema dels criteris, la veritat és que ens semblava que no era molt correcte venir a
un ple amb els criteris ja tancats, perquè sinó us hauríeu queixat que no us hem consultat res.
Venim de les dades que venim, farem..., no sé si serà mitjançant la Junta de Portaveus o una
Informativa, i us farem una proposta de criteris i entre tots decidirem quins criteris són els
més adients.
El tema de les quotes de lloguer, Pere, nosaltres entenem que sempre que hi ha una
transmissió, perquè al final, si es fa una dació en pagament s’ha de fer una transmissió del
pis. Quan tu vas al notari a fer aquell canvi de nom, has d’estar al corrent de pagament de tots
els impostos i els rebuts d’escala.
Evidentment que hem de pensar en aquelles comunitats de propietaris que tenen pisos
desocupats i que no els hi paguen el lloguer, sobretot si tens un ascensor, perquè la major part
dels ingressos d’aquells veïns van per pagar el manteniment de l’ascensor. En aquest cas, és
un tema que nosaltres podem treballar, però és bastant difícil.
Y, señor Jaime, la verdad es que no esperaba menos. Sí que he dicho que el Fondo de
Viviendas Sociales viene a través del Estado, sí que lo he dicho. Evidentemente todo viene a
raíz de la ley a favor del tema de las deudas hipotecarias. Dice usted que no hicimos caso o
que no le hicimos caso, pero bueno, el tema de... no seguirá haciendo mucho teatro con esta
moción, pero solamente quiero recordarle que no todas las familias se pueden acoger a estos
criterios que nos decía el Estado.
Evidentemente sí que nos estamos aprovechando de la moratoria de los dos años para la gente
que tiene su piso subastado. Y ¿qué hacemos? Pues pedimos al juzgado que esa familia se
pueda quedar en la vivienda dos años más, aunque los intereses sigan corriendo, porque, a
ver, no hay ninguna bicoca, es… es entre difícil y complicado. Lo que, si los bancos no
quieren tener pisos en sus bancos, pues que los pongan en alquiler. Nosotros estamos
dispuestos a hacerles de inmobiliarias para que esos pisos lleguen a personas que lo necesitan,
evidentemente.
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Y a la Plataforma, gracias por el apoyo, y los que han votado a favor, evidentemente que
todos trabajamos para el bien de los ciudadanos del municipio, que no se nos olvide al resto.
Gracias.
Sra. del Frago: Y ahora, si me permitís, antes de pasar a la siguiente, yo sí que quisiera dar
algún tipo de información, no sobre nuestra realidad local, sino porque este tema va a venir al
Pleno y es bueno que todos lo tengamos, porque además los periódicos estos días van llenos.
Vamos a ver: el Fondo Social, el acuerdo que se firmó el día 17 de enero, se firma a
propuesta del Gobierno, tres ministerios concretamente, lo firma también la FEMP,
Federación Española de Municipios y Provincias, lo firma también la Plataforma del Tercer
Sector de toda España, lo firman los agentes sociales y sindicales también. Por lo tanto, os
pasaremos copia del convenio y veréis que hay más páginas de firmas que de contenido de
convenio.
Dicho esto, tendremos la oportunidad de debatirlo y de ver si estamos más de acuerdo, menos
de acuerdo. Si os parece solo voy a dar dos datos hoy para que los tengamos claro. Se trata de
la cesión de 5.980 viviendas para toda España. Digo eso: para toda España. Segundo dato: en
estos momentos, en Barberà del Vallès, una de las entidades que a nivel de toda España… –
ha firmado, ¿eh?– que a nivel de toda España aporta –digo «aporta», o tiene que poner– 355
viviendas, de les 355 ninguna es en nuestra ciudad.
Es decir que aquí ya estamos trabajando viendo todas estas entidades bancarias, todas, que
igual hay 40… Hay bancos que ni sabíamos que existían porque no operan en Cataluña y en
Barberà. Estamos desgranando e intentando sacar la información de cuántas están aquí. Pero
tendremos oportunidad de debatirlo ¿por qué? Porque si finalmente nos adherimos, aunque
pensemos lo que pensemos, que ya lo debatiremos, el plazo es corto. El plazo es corto y
significa que esto se pone en marcha antes de 31 de marzo; quince días antes los municipios
tenemos que haber formalizado la Adhesión directamente en Madrid, y tiene que haber o un
acuerdo de Junta de Gobierno o un decreto de la Alcaldía, lógicamente ratificada a Pleno.
Por lo tanto, el tempus que tenemos es durante este mes de febrero averiguar toda la
información que podamos tener y lo lógico sería que para el Pleno del mes de febrero nos
diera tiempo a cumplir todos estos plazos. Y deciros también que el próximo día 8, si alguno
de vosotros se mete en la página web de la FEMP, además se centraliza desde allí, aunque
desde la Federació de Municipis de Catalunya tengamos también las reuniones pertinentes, si
os ponéis en la página web de la FEMP ya está colgado, es cierto, la operativa de cómo va a
funcionar esto y cuál es el papel de los municipios aquí. Lo que estamos intentando es que ese
papel no sea meramente el de gestor administrativo, sino que tenga un papel distinto, y por
eso va muy ligada a la moción que hoy presentamos también.
A título informativo, os pasaremos toda la información que hay y el próximo día 8 de febrero
hay una reunión en la FEMP justamente de todas las comisiones de viviendas de todas partes,
de todas la federaciones, para tener la concreción del máximo de cosas que tengamos. ¿De
acuerdo?
_____________________
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4.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL CIU EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CiU EN DEFENSA
DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"Atès que l'esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d'Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per
part del ministre d'Educació, Jose lgnacio Wert, atempta greument contra el model
d'immersi6 lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d'Educació (LOE) donava el mateix rang a l'assignatura de
llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentencia del Tribunal
Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte d'ensenyament,
sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d'educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de
coneixement d'ambdues llengües al finalitzar l'ensenyament obligatori, tal com acrediten els
resultats de les proves d'avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d'immersió lingüística ha contribuït de manera
decisiva a millorar l'ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat
d'oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposats, l'Ajuntament de Barberà del Vallès aprova la següent moció, adoptant
els següents
ACORDS
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l'esborrany de Llei Orgànica de Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d'Educació.
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament en la
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti
a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que està
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en plena consonància amb els principis educatius recollits a l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i que és l'eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua,
assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d'aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra: 4
Abstencions: 6
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sra. Colomer: Gràcies. Bona nit. Bé, jo no llegiré la moció perquè suposo que molts de
vosaltres ja l’heu vista, però sí que voldria, abans de portar-la a aprovació, fer una sèrie de
consideracions.
Nosaltres pensem que una reforma educativa no s’ha d’imposar i que tampoc ens han de venir
de fora dient com nosaltres, com a Catalunya s’ensenyen les dues llengües. Pensem que la
llengua és un element d’integració que permet identificar-se amb el país, al marge de
procedències i sensibilitats. La llengua catalana i l’ensenyament a les escoles forma part de la
nostra identitat i és un element cabdal per a la cohesió social i la convivència del nostre
poble. Recordar que el sistema educatiu català, basat en la immersió lingüística, és un model
d’èxit i de cohesió que gaudeix d’un ampli consens polític i social. Aquest model, que porta
més de trenta anys, és actualment la garantia d’una societat cohesionada, model d’integració
de les persones nouvingudes, evitant la segregació per raó d’origen, cultura o llengua, és
facilitador de la convivència lingüística a Catalunya, i garanteix la màxima competència
lingüística als alumnes en finalitzar l’etapa escolar.
Jo, en tot cas, ara si de cas, els llegiré els acords, que són els que portem al Ple per aprovació.
El primer seria manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de la Llei orgànica de millora
de la qualitat educativa que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Donar suport a la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament en la defensa de
les competències educatives de Catalunya i de totes aquelles actuacions que porti a terme per
defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.
Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’educació de Catalunya, que està en plena
consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que
és l’eina que garanteix que no se separin els infants per raó de llengua, assolint tots ells el
perfecte coneixement del català i del castellà.
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I per últim, donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes.
Aquesta seria.
Sr. Rivera: Gràcies. A veure, tot i que compartim que aquesta barbaritat d’avantprojecte que
es diu LOMCE és un atac contra l’escola catalana, no compartim el contingut de la moció per
un motiu, que potser pensareu que no el compartiu, però per a nosaltres és molt important.
Nosaltres defensem l’escola pública i laica a Catalunya, no només l’escola catalana, que ja
ens està bé. Evidentment que defensem el model d’immersió lingüística, i evidentment que
això és un model d’èxit i que el compartim. Però nosaltres anem més enllà, i com que
entenem que el problema més greu que té l’educació a Catalunya no és el ministre Wert, que
és una amenaça però és una amenaça fantasma, sinó el que es diu en el punt segon i tercer,
que és donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament a
continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya, de la manera que l’estan aplicant, doncs
per això no ho podem compartir.
No podem estar en contra evidentment, perquè de veritat que el que es diu a la moció de
defensar el règim d’immersió lingüística el compartim però no compartim el contingut total.
Per tant, el nostre vot serà abstenció. No és una abstenció crítica, sinó una abstenció amb
crítica positiva. Per tant, el nostre posicionament serà abstenció.
Gràcies.
Sr. Fernández: Gracias. Bien, me voy a extender un poco, pero intentaré pasar del estado
emocional que genera este tipo de cuestiones a un estado más racional para intentar
convencer de que ni el Estado ni…, bueno, ni el Gobierno del Estado ni el Partido Popular
tenemos la menor intención, ni sería posible, atacar la escuela en catalán, ¿no?, la escuela
catalana.
El borrador del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en
absoluto tiene este propósito. La inmersión lingüística no está contestada; simplemente se
intenta, y se va a conseguir, que se ajuste en su funcionamiento a lo que el Tribunal
Constitucional precisamente desarrolla en la Sentencia 31 de 2010, que también se cita en la
moción. Se trata de la sentencia del Constitucional que responde al Estatut de Catalunya.
Para nosotros la moción, y en general todo lo que se ha dicho en los medios desde el
ultranacionalismo catalán, no deja de ser una gran mentira sobre toda una serie de cosas que
aparentemente podrían estar en la ley, pero que realmente no lo están.
La primera mentira es que se está atacando el modelo lingüístico de Cataluña basado en la
inmersión. Aquí, como digo, hay que ser técnico y debería probarse lo que se afirma. Yo, por
eso, lo que quiero es leer lo que dice el Anteproyecto, concretamente la disposición adicional
trigésimo novena. Dice: «En las comunidades autónomas que posean, junto al castellano, otra
lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, el uso de las lenguas deberá acomodarse a lo
siguiente: a) Las administraciones educativas garantizarán en todas las etapas educativas
obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en
proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de manera que se procure el
dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos sin perjuicio de la posibilidad de incluir
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lenguas extranjeras. b) Corresponde a las administraciones educativas determinar la
proporción que proceda en el uso del castellano y la lengua cooficial como lenguas
vehiculares en el sistema educativo en atención al estado de normalización lingüística. Y c)
Las administraciones educativas podrán otorgar en función del estado de normalización
lingüística en sus territorios un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano
en una proporción razonable sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del
castellano.»
Bien, estos apartados están directamente extraídos de la sentencia del Tribunal
Constitucional. Como digo, la Sentencia 31/2010. Y voy a leer la sentencia, una parte de ella,
para que se entienda. Dice: «Resulta perfectamente legítimo que el catalán, en atención al
objetivo de normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo
de bilingüismo» –esto no lo negamos, vamos es…–, «aunque siempre con el límite de que» –
y cito– «ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que
quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de esa comunidad autónoma.»
Y dice también una cosa mucho más precisa: «[…] así que ambas lenguas han de ser no solo
objeto de enseñanza sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso
educativo. Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas
por los poderes públicos como vehiculares, siendo en tales términos las particulares del
derecho a recibir enseñanza en cualquiera de ellas.»
Es más, una de las primeras sentencias que sobre esta cuestión se trató por el Tribunal
Constitucional, y hablo ya de una sentencia del año 1982, mandaba al Estado, al Gobierno del
Estado, velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en
particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado. Textualmente la sentencia
del Estatut de Catalunya dice, recordando también esa sentencia del año 1982, que «hemos
dicho tempranamente que corresponde al estado velar por el respeto de los derechos
lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua
oficial del Estado. Pues no cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano
presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las
enseñanzas recibidas en los estudios básicos. El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular
y de aprendizaje en la enseñanza pero no la única que goce de tal condición, predicable con
iguales títulos del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña».
Bien no me voy a extender más porque seria farragoso, pero en cualquier caso se puede ver
que lo que he leído del Anteproyecto y lo que dice el Tribunal Constitucional son una misma
cosa, o al menos intenta plasmar la misma idea. Yo creo que el problema o lo que se ha
querido vender sobre todo ha sido un párrafo en el que se decía que mientras esto no fuera
posible, mientras no hubiera ese respeto a las dos lenguas como vehiculares, los padres
podrían decidir escolarizar a sus hijos utilizando como lengua vehicular el castellano. En
primer lugar, eso aparece como una disposición no transitoria pero sí con un carácter
temporal ceñido exclusivamente a que sea la Generalitat la que regule cuáles son las
proporcionalidades, con lo cual podemos entender que si el catalán tiene que tener una
presencia del 80 por ciento frente al 20 del castellano, se estaría manteniendo o se estaría
cumpliendo con el tenor del Anteproyecto. Entonces, no vemos en qué puede perjudicar este
anteproyecto a la inmersión lingüística.
Desde nuestro punto de vista, desde el Partido Popular, también observamos que hay otra
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mentira en la moción, o falsedad, porque viene a decir que también de alguna manera se
relega la asignatura del catalán a nivel inferior al de las asignaturas importantes. Esto solo
responde a una voluntad un poco de engañar, ¿no?, porque está claro que yo al menos he
leído el texto y se reconoce la misma importancia tanto a la lengua castellana como a la
lengua catalana, y por lo tanto no existe esa discriminación.
La tercera mentira que da a entender la moción es que se estaría invadiendo el espacio
competencial de la comunidad. Eso no es posible porque lo que se está incluyendo aquí es…
la única novedad es, como digo, incorporar esta doctrina constitucional sobre cómo tiene que
entenderse el sistema de inmersión lingüística y, por lo tanto, difícilmente se puede no
respetar el reparto competencial. Y por supuesto no se impone el castellano forzoso. Hay que
recordar que en la norma, que ya he leído hace unos minutos, se habla de «una proporción
razonable en el tratamiento diferenciador de la lengua cooficial».
En resumen, y para no extenderme más, la moción responde, a nuestro entender, a una serie
de consignas y no a la realidad. También es cierto que incluso el propio ministro ha dicho y
ha reconocido, cuando se ha discutido esta cuestión, que si hay, sobre todo en aquel punto
conflictivo que hemos mencionado sobre la opción de los padres por una lengua vehicular en
exclusión de la otra, que ese punto podía ser revisado y que estamos abiertos a modificarlo.
Por lo tanto, entendemos que es injustificado todo lo que se ha dicho hasta el momento.
Nuestra oposición es en contra de esta moción y así votaremos. Gracias.
Sr. Rodríguez: Hola, bona nit. Miri, parlant d’aquesta moció, vostès ens demanen ara un
suport a l’escola catalana. Jo els vull recordar que al passat Ple de novembre el Grup
Municipal d’EUiA també va presentar una moció que, partint de dades concretes, demanava
el mateix, demanava també això, el suport a l’escola, a la que estàvem fent fins fa un temps, i
sobretot el suport a l’escola pública de casa nostra. I en aquell moment vostès es van abstenir
argumentant diverses coses. Entre d’altres, bé, doncs que els horaris dels docents no estaven
tan malament, per tant que hagués augmentat l’horari no repercutia ni en la qualitat ni en cap
altra cosa; que les baixes s’estaven cobrint ja si hi havia concurrència des del primer dia; i ja
li dic, literalment, que les retallades van a tot arreu i que això no va tan lligat a la qualitat
educativa i a la formació. Això són paraules seves de l’acta del mes de novembre.
A veure, miri, nosaltres no podem votar a favor d’algú que ens demana amb una mà el que
ens està negant amb l’altra, i per tant, estem a favor d’una escola pública. Paraula que li
recordo que no apareix en cap moment en la seva moció, en cap moment es parla de l’escola
pública . D’acord? I òbviament, si nosaltres estem a favor d’algun tipus d’escola és a favor de
l’escola pública. Vostès no tant, i ho saben de sobres perquè una de les coses que fan
reiteradament és subvencionar l’escola concertada i, bé, no entrarem en quin tipus de
concertades.
Per tant, tenim clar, a més a més, que el nostre recolzament no anirà en aquell que retalla més
d’un 20 per cent de despeses de funcionament dels centres, que retalla el sou dels treballadors
i les treballadores de l’ensenyament, que allarguen les jornades laborals sense negociació amb
els sindicats i, a més a més, amb l’única finalitat d’estalviar diners, no pas amb la recerca
d’una millora o d’una major eficiència en els centres. Que ha retallat en el pressupost de
formació i en l’actualització competencial dels professors i professores de Catalunya. Que ha
retirat l’aportació empresarial a les persones que portaven més de tres mesos de baixa,
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ocasionant unes pèrdues econòmiques importantíssimes a molts treballadors i treballadores,
que no tenen cap culpa de tenir baixes de llarga durada i que els està suposant uns perjudicis
econòmics importantíssims. I a més a més, li puc assegurar que es continuen sense cobrir les
baixes laborals fins que no han transcorregut deu dies lectius, és a dir, dues setmanes, malgrat
que hi hagi concurrència de baixes al centre, perquè hi treballem i ho sabem, i no s’estan
cobrint.
Per tots aquests motius, és a dir, a veure, nosaltres no votarem en contra perquè, òbviament,
sentim l’escola catalana com a nostra, però no la d’ara, no la de vostès, sinó la d’abans, per
entendre’ns, i com la sentim com a nostra i no volem votar en contra d’aquesta moció ens
abstindrem.
Gràcies.
Sr. Báez: Sí. Hola. Bona nit de nou. Bé, jo crec que la moció dóna per molt. Hi ha postures
encontradas, que se dice en la marinería.
Mireu, primer de tot, jo crec que ni Catalunya ni Espanya es mereixen tornar a tenir una
educació amb blanc i negre. I que la reforma educativa aquesta que prepara el gobierno del
Partido Popular entenem que no té com objectiu millorar l’ensenyament dels alumnes. És una
reforma amb una gran profunditat ideològica, pensem, i que ens la presenta el ministre Wert
triomfant les tesis més ultradretanes del Partit Popular i, per què no dir-ho, dels bisbes.
I tot això per què? Perquè entenem que trenca la igualtat d’oportunitats en l’educació que ja
havíem aconseguit, és cert, i també perquè devalua la qualitat de l’educació pública derivant
els diners dels contribuents cap a l’educació privada. I això ve a compte perquè vol
perllongar, o perllonga, els concerts educatius de 4 a 6 anys, perquè permet subvencionar
escoles que separen per sexes els nens a l’ensenyament, tot i que això és contrari al criteri que
va fixar el Tribunal Suprem, i perquè pretén que les comunitats autònomes paguin amb fons
públics l’escolarització dels centres privats dels alumnes que vulguin rebre l’educació en
castellà.
Trenca oportunitats perquè també li vol posar barreres. Hi ha barreres econòmiques, les
pròpies retallades perquè el govern català retalla, és cert, però també hi ha retallades del
gobierno del Partido Popular, el Gobierno del Estado. I també perquè acabaran posant
barreres a la pròpia educació, perquè vol imposar alguna revàlida, parla d’alguna revàlida a
l’ESO o alguna revàlida per... que és el mateix que per cursar batxillerat o formació
professional de segon grau.
Per tot això pensem que ens fan retrocedir o ens volen fer retrocedir al túnel del temps. Per
què són així? Per què dic això del túnel del temps? Perquè ja torna a ser obligatòria una
assignatura que es diu «religió», que es dirà «religió», i una altra que aquesta sembla ser que
és alternativa a la religió, que es dirà «valores». Si es queda amb aquest nom, encara, perquè
igual acaba amb valores, honor y patria, o quelcom així. Això depèn de l’il·luminat que vol
españolizar a los catalanes, no? Depèn d’aquest ministre.
Per tant, bé, doncs entenem que tenim un problema amb aquest avantprojecte de llei. En
definitiva, què fa aquest avantprojecte? Devaluar l’ensenyament públic i enfortir la privada
amb els diners de tots. Com ja pretén fer el Partit Popular a tot arreu. Què fa el Partit Popular
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també amb aquesta llei? Torna a convertir les llengües cooficials en un element de
confrontació. La reforma introdueix una devaluació de la llengua cooficial, deixant excloses
les matèries troncals, és a dir, que per a mi no hi ha paritat entre la llengua catalana, en aquest
cas, i la llengua castellana, perquè si la castellana és amb la que s’han de fer totes les
assignatures troncals només li quedaria a la catalana les assignatures d’especialitat. Per tant,
ja no és paritària. I, a més, obliga a les comunitats que tenen llengua cooficial, en aquest cas
el País Basc, Galícia i Catalunya, i també València, doncs a garantir l’ensenyament en
castellà, en totes les seves etapes educatives i amb proporcions equilibrades. I què pretén?
Que si no es fa així, els pares puguin, com deia abans, demanar una escola en castellà pagada
amb fons de la comunitat. És a dir, amb fons de tots. Per tant, entenem que estem davant de la
imposició d’un model educatiu ideològic, de segregació entre rics i pobres, entre nens i nenes,
i entre alumnes excel·lents i alumnes menys brillants.
Per això deia que tornàvem a una escola del segle passat, en blanc i negre, amb assignatures
obligatòries, valores y religión, amb un ensenyament públic devaluat i sense qualitat.
Per tant, nosaltres sí que manifestem el nostre rebuig a l’esborrany de la Llei de mejora de
calidad educativa, que també li han trobat el nom no sé quan, perquè crec que ni mejora ni és
de qualitat, aquesta reforma que volen aprovar, el Ministeri d’Educació. I per tant, deia que la
rebutgem. Volem defensar les competències educatives de Catalunya, això sí, i sabem que
tenim problemes amb l’educació catalana, també, perquè el que s’ha dit aquí també és cert, és
a dir, hi ha mancances amb els temes dels professors, amb les substitucions, amb el tema que
tenim ara amb tot això de la reforma... el que ha comportat la reforma laboral en baixes, però
clar, això no vol dir que al final no defensem aquest model competencial català.
Per tant, nosaltres sí que donarem suport, perquè creiem en això i perquè tot i que el tema
català, o de l’escola en català, potser mereix un capítol a part o una moció a part, el que sí que
estem convençuts és que quan parlem de model d’escola apostem per aquesta que diem
catalana, i des del PSC apostem per una llei que defensi les competències de Catalunya i els
catalans, tant siguin nascuts o per naixement o siguin per ciutadania.
Gràcies.
Sra. Colomer: El que tu comentaves, Pepe, bé, donar suport a la Generalitat de Catalunya, en
aquests moments és qui té les competències. Una mica... al PP ja us ha contestat bastant amb
el que ha dit, que és retrocedir en el sistema educatiu. I pel que deia la Plataforma, jo crec que
les retallades... Tu creus que estic d’acord amb les retallades? Tu creus que un partit que està
governant vol fer retallades perquè vulgui? Podríem qüestionar-ho, però a més a més aquesta
moció l’única cosa que pretén... no parla de res més que de la gent d’una escola catalana,
simplement, una escola catalana. Volem, preferim quedar-nos amb el model... amb la LEC,
amb la Llei d’educació Catalunya, que no amb aquest avantprojecte que està fent al Govern
de l’Estat, perquè bàsicament tira enrere i retrocedeix, i tornem a altres èpoques. Simplement
aquesta moció pretén això.
Gràcies.
Sr. Fernández: No voy a contestar a toda la argumentación que ha hecho el portavoz del
grupo municipal del PSOE porque, al fin y al cabo, no era una moción para valorar toda la
reforma educativa en general. Pero la asignatura que mencionaba es «valores éticos», algo
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que posiblemente el gobierno de su partido no tuvo. Yo lo que quería decir es que… No, es
que lo digo porque parece una verdadera obsesión esto del Partido Socialista con la religión.
La religión, a nadie se le debe imponer; el que quiera estudiarla la estudia y el que no, estudia
ética, como toda la vida. O sea, tampoco me parece grave.
Pero lo que venía a decir es que el Partido Socialista no tiene ninguna alternativa para la
mejora de la educación, porque el fracaso de la educación ha sido el fracaso del modelo
socialista. No ha habido ningún modelo educativo del Partido Popular, y por lo tanto, es
empecinarse en el fracaso. Hay que cambiar, y hay que cambiar para imponer una
profesionalización en la docencia, hay que cambiar para poner controles y transparencia en
los centros, para que mejore la calidad, evidentemente. Y todo esto se acaba resolviendo con
una reforma de la educación.
Nada más. Gracias.
Sr. Báez: Sí, mire, yo creo que el Partido Socialista en este país ha hecho muchas leyes de
educación, quizás hasta muchas, hasta han sido demasiadas. Por lo tanto, no diga que el
Partido Socialista no ha hecho ninguna ley de educación. La que sí que no tiene por donde
agarrarla es esta. Eso está claro. Es decir, y ya las propias manifestaciones del señor que la
representa en el Congreso de los Diputados, ya deja entrever el carácter, la ética de este señor,
y por tanto, de su partido, al decir que quiere españolizar de una manera despectiva a los
catalanes. Esa es la ética que tiene el Partido Popular.
Mírese la ley, o el anteproyecto de ley, mejor dicho, estúdiesela y usted mismo hágase la
reflexión –no hace falta que me lo venga a contar– de si es una ley buena o no es una ley
buena. Yo entiendo que no, y creo que aquí estamos bastantes más de acuerdo en que no que
en que sí. Y, vuelvo a decir, todo eso sin desmerecer las aportaciones que han hecho otros
compañeros respecto de la ley de Catalunya, pero eso sí, defendiendo la ley o la educación en
català o la competencia para elaborar educación en català.
Gracias.
_____________________
4.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL CIU SOBRE EL DRET A DECIDIR.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CiU SOBRE EL
DRET A DECIDIR.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"En els últims anys i, especialment, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional sobre
l'Estatut, s'ha produït entre els catalans/es un increment del malestar sobre l'encaix entre
Catalunya i Espanya.
La evolució social i la incorporació de nous sectors, menys compromesos amb
processos històrics, a les tesis sobiranistes.
La frustració generada pel desafortunat procés d'aprovació de I'Estatut, ple

27

d'agressions i desqualificacions gratuïtes, i en el que un tribunal de qüestionada
legitimitat, va deixar sense efectes els acords del Parlament de Catalunya, les Corts
Espanyoles i la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum.
La percepció, justificada, d'un tracte fiscal injust, subratllat i agreujat per la crisi
econòmica.
El permanent qüestionament per part de les institucions de l'estat del ple
reconeixement del caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic del Estat
Espanyol i dels consegüents drets del nostre país.
Ha portat a molts catalans/es a veure en la modificació de l'actual estructura de l'Estat, la
solució de tots els nostres problemes.
Totes aquestes raons i sentiments van confluir en la massiva manifestació de 1'11 de
setembre, una de les més multitudinàries de l'historia de la democràcia i en la que, l'esperit
majoritari dels manifestants era la reivindicació sobiranista.
Aquest procés, també ha donat peu a un intens debat ciutadà als mitjans de comunicació i a
les xarxes socials, sobre la fórmula més convenient d'expressar i gestionar el nostre
Autogovern.
Considerem que és positiu que en un país democràtic cap tema sigui tabú i que la política
sigui, per sobre de tot, la resultant de la voluntat dels seus ciutadans.
Considerem també que la unitat del nostre poble ha estat un valor universalment acceptat per
les forces catalanistes i que la millor garantia d'èxit és compartir un projecte comú.
Per aquestes raons el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa l'adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- La defensa del dret dels catalans a decidir el seu destí comú.
SEGON.- La necessitat de portar a terme una consulta a la ciutadania, amb totes les garanties
democràtiques, per tal de conèixer, de forma inequívoca, la voluntat dels catalans/es.
TERCER.- Donar suport al Parlament de Catalunya en el procés que permeti fer efectiva la
consulta al poble català.
QUART.- El compromís de protegir i defensar, com un valor fonamental, la cohesió social i
la voluntat d'unitat del nostre poble.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament, a la mesa de les Corts
Espanyoles i als grups parlamentaris."
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
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
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l'annex 1.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
6.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

7.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents:
Sra. Barrachina: Hola, bona nit. El passat 18 de gener, fonts del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat de l’Estat Espanyol va anunciar que progressivament farà
desaparèixer el finançament del Plan Concertado. Aquest pla es va crear als anys vuitanta, el
mantenen amb cooperació el Govern de l’Estat, l’autonomia i els ajuntaments, però és el que
dóna serveis socials de nivell primari, o sigui, els serveis que donem els ajuntaments a les
famílies amb més problemes. De fet, quan l’emergència social aquests últims anys ha
augmentat un 200 per cent, la subvenció a aquest Plan Concertado ha baixat un 70 per cent.
Del 2011 que s’aportaven 86 milions del Govern de l’Estat ara al 2013, els pressupostos de
l’Estat tenen 27 milions d’euros només.
Llavors, la meva pregunta és com pensem mantindre els serveis socials de l’Ajuntament de
Barberà, si s’havia plantejat algun... tenint en compte que ja la partida que es va fer, la
previsió que es va fer per als pressupostos del 2012, només en servei d’atenció domiciliària
era de 373.000 euros, només s’han rebut 109.000 euros d’aquests el mes de novembre.
També m’agradaria saber si de novembre a desembre s’ha rebut alguna cosa més, perquè es
van reconèixer només 109, s’han cobrat 109 de moment. I desprès, tenint en compte també
que la previsió que hem fet per al 2013 és de 476.000.
Llavors, m’agradaria saber quines expectatives té l’Ajuntament, quines noves formes de
finançament, perquè haurem de continuar donant servei a aquestes famílies necessitades.
Sr. Rivera: Molt bé. Dues preguntes. La primera sobre l’Oficina de Comunicació i Imatge. A
la reunió urgent, comissió informativa, que vam fer abans del Ple de desembre, el tinent
d’alcalde d’Hisenda ens va comunicar que hi havia la voluntat de l’equip de govern de
retallar la despesa de l’Oficina de Comunicació i Imatge, seguint el que s’havia aprovat al pla
d’ajustament, i que aquesta reducció ja estava incorporada al pressupost del 2013 en relació
amb la radio municipal.
En aquell moment ja vam mostrar el nostre desacord. Enteníem que respecte a això s’havia de
fer una discussió global, i tampoc veiem on hi havia aquesta reducció perquè les partides del
Capítol 1 es mantenien i les partides del Capítol 2, en global, augmentaven 6.000 euros.
Després d’examinar-ho amb més deteniment hem vist que hi ha una reducció d’uns 16.000
euros en la suma de les partides 491/22.699 i 492/22.699, que són altres despeses diverses,
que és aquest problema que tenim de la nomenclatura, que passen de 50.996 en un cas a
3.220, i l’altra, en canvi, passa de 10.200 a 41.368.
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Per tant, tenint en compte aquesta composició volem saber en primer lloc a quines despeses
corresponen aquestes partides, és a dir, d’on es retallarà, ja que el global s’augmenta. Segon,
quin nivell de vinculació existeix entre aquestes i la resta de partides del Capítol 2, perquè si
hi ha vinculació entre les partides segurament no serà un problema, si és que estem preveient
un nivell més alt global de despesa. I, en tercer lloc, a quina despesa correspon l’augment
d’11.700 euros de la partida 2013/00249122003, que diu informàtiques, que augmenta 12.000
gairebé. I ens agradaria, a més de la resposta, poder tenir una discussió global sobre el tema
d’Oficina de Comunicació i Imatge pel fet que en el tema de l’aparició dels grups municipals
hem tingut un procés de participació i hem estat discutint, i em sembla que aquest tema és
suficientment important com perquè no el deixem passar, sinó que fem una discussió global.
I la segona pregunta és sobre la zona blava. Després d’alguns mesos de l’ampliació, és a dir,
la multiplicació per dos de les places de la zona blava al centre de la ciutat, doncs és ben
conegut que hi ha alguns grups d’aquesta sala que no compartim aquesta decisió, però és que,
a més, s’estan fent campanyes de recollida de signatures, entre d’altres, de la Federació
d’Associacions de Veïns.
Des del nostre grup proposem organitzar també un procés de participació on podem discutir a
veure en quina direcció..., com ja se’ns va contestar que s’estaven fent proves i que es miraria
en quina direcció anirem, el que ens agradaria és poder participar com abans millor per veure
cap a on anem. I la pregunta és quina valoració fan sobre aquesta mesura, si ha estat eficaç, si
el nivell de cobertura de la zona blava sobretot a la zona Pintor Fortuny és suficient, i que fa
possible que el servei sigui viable.
I res, demanar aquesta participació. Gràcies.
Sr. Gallego: Yo, es un ruego a la alcaldesa Del Frago y también a Báez, puesto que a la
alcaldesa, por ser alcaldesa, para ver si hace un poco de presión por parte del Ayuntamiento, y
a Báez porque los dos son miembros del Área Metropolitana de Barcelona. Y es un tema que
es muy candente, que está de actualidad, y es sobre el carril de alta ocupación de vehículos, el
VAO, que está situado en la C-58, que es la vía interurbana con más tráfico de toda
Catalunya. Y lo que queríamos es que en cualquier pleno del Área Metropolitana, o como
Ayuntamiento de Barberà, y cuanto antes, plantear el problema que sufrimos los ciudadanos
de aquí, de Barberà, porque después de haber invertido allí casi 81 millones de euros que han
invertido, en una obra que es innovadora, no nos solucionan nada los problemas que tenemos
de atascos, caravanas, embotellamientos y congestión de vehículos.
Y no es porque llueva, es porque cada día se produce lo mismo, para ir a Barcelona o al revés
para llegar a Barberà. Y produce indignación ver como los dos carriles de la C-58 van
saturados y, sin embargo, el carril VAO va prácticamente vacío. Algo que no se comprende
porque mucha gente ve que esto es una torpeza, pero vamos, inexplicable de los que lo
gestionan. Y nos gustaría solicitar el cambio como mínimo de tres ocupantes del vehículo a
dos, como está el VAO de Madrid. Y que los sábados y domingos y festivos, que la calzada
estuviera libre en lugar de estar cerrada.
Y creemos que esto es un problema que debería de constar quizás en ese plan que se vende de
movilidad urbana de los 18 ayuntamientos, entre los que está Barberà, de la segunda corona, y
cuya finalidad principal es la mejora de la movilidad, que ahí no se da, y la mejora de la
calidad ambiental, imposible con los atascos porque allí en marchas cortas se produce… Y
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bueno, veremos también ahí, porque a partir de hoy –a partir de hoy– se ha iniciado la obra de
instalación de las barreras acústicas en la C-58 en Badia del Vallès y no sé si será también
otra molestia a los actuales atascos que hay en la C-58. Y esta obra de aquí de Badia va a
durar diez meses. Por lo tanto, hacemos este ruego.
Teníamos también, tenemos otro tema también de movilidad, que es el bus que viene de la
Autónoma de Barcelona a Barberà, que es escaso, escasísimo. Pero bueno, el ruego lo
haremos en febrero. No tenemos los datos.
Sra. del Frago: Molt bé, doncs. Respecte a la primera qüestió que plantejaves, Maite, no sé
si marxeu o vols dir alguna cosa o contestem en el proper Ple i ho mirem? Jo només un dubte
que tenia, Maite, és que no m’ha quedat clar si parlem..., el que jo he entès, eh?, en definitiva,
és a dir, dels programes que estan desapareixent d’ajut i de subvencions a tot el tema de
benestar social o al programa Concerta, que és una altra cosa.
Sra. Barrachina: Em referia al Plan Concertado que dintre del Plan Concertado està
l’assistència domiciliària, la teleassistència...
Sra. del Frago: D’acord. D’acord, per això que, quan anaves parlant, dic, no sé si parlem
d’una cosa o parlem del Programa Concerta, dels 400 i escaig euros, que s’ha prorrogat, que
també ha estat el 18 de gener. D’acord. Molt bé.
Sr. Garcés: Sí, al principi has dit unes partides molt concretes, i millor que seiem, les mirem,
les analitzem, les comentem, i si s’ha de donar alguna explicació, doncs cap problema.
Sra. Conde: La veritat és que ara mateix no tenim, ni l’Antonio ni jo portem les dades. Per
tant, no les podem discutir aquí. Evidentment, oberts a discutir-ho en cap altre moment.
Evidentment que sí. Gràcies.
Sra. del Frago: I la darrera qüestió: el prec, por supuesto. De todas formas comentaros que
ese tema ha salido. Exactamente yo no sé en este momento las competencias directas del Área
Metropolitana como tal en el carril VAO, pero seguro que las hay. Y también informar de que
las quejas han sido unánimes, sobre todo por todos los municipios del Vallés, lógicamente a
quien afecta, desde Moncada, Ripollet, Cerdanyola, Barberà. Que sabemos que tienen
previsto hacer una modificación de horarios en cuanto a la utilización del carril VAO, porque
es cierto, es decir, de todas las veces que pasamos, yo a lo mejor lo he visto una vez
funcionando que esté abierto en todas las direcciones. Y los temas de contaminación pues van
ligados, una cosa a la otra, y por supuesto que traeremos la información y que haremos...
De la misma forma que también se está trabajando un posicionamiento conjunto de todos los
municipios afectados hasta aquí, que somos desde Moncada hasta… Badia ya no tanto, pero
vamos. Claro, Sant Quirze también lo planteaba ahí, la alcaldesa de Sant Quirze
concretamente también lo decía. Por lo tanto, eso se está moviendo también.
Molt bé, doncs. Si no hi ha cap prec ni pregunta, doncs bona nit i fins a la propera.
_____________________

31

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va
aixecar la sessió a les 21:35 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu en 17 folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números 390502-E al
390518-E, 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-PRESIDENTA,

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés

José Núñez Alba

