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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 1 REALITZADA PER  PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 26/01/2011.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  26/01/2011,  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 ; 1r TINENT D'ALCALDE  (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; 2a TINENTA D'ALCALDE  (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; 6è TINENT D'ALCALDE  (PSC)
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; 5a TINENTA D'ALCALDE  (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; 4t TINENT D'ALCALDE  (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; REGIDOR (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; 3a TINENTA D'ALCALDE (PSC)
JUAN JOSÉ RODRIGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
JOAN PASTOR POBLA ; REGIDOR (PCPB)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; REGIDOR (PP)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (EUiA)
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; REGIDOR (ICV)
PERE RAMON i  NADAL ; REGIDOR (CiU)
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR (ERC)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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SERVEIS TERRITORIALS

2.- APROVACIÓ CONVENI
2.01.- EXP.: SCCV100001. APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER 

A POTENCIAR GOVERNANÇA AMBIENTAL I CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
ÀMBIT  RIU RIPOLL.

3.- CESSIÓ
3.01.- EXP.: UBCP100002. CESSIÓ GRATUÏTA DE BÉ IMMOBLE PER DESTINAR-LO 

A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT D’ÚS DOCENT.

RÈGIM INTERIOR

4.- ASSIGNACIÓ TASQUES
4.01.- EXP.: RHCT100003. ASSIGNACIÓ DE TASQUES.

5.- MOCIONS PORTAVEUS
5.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ERC DE REBUIG A 

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA.

5.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'EUIA SOBRE ELS 
EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS.

5.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'EUIA PEL 
MANTENIMENT DEL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓ PER 
DESOCUPACIÓ I INSERCIÓ.

ALCALDIA

6.- DONAR COMPTE AL PLE 
6.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

7.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

8.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201012. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
23 de desembre de 2010, 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 APROVACIÓ CONVENI

2.1 EXP.: SCCV100001. APROVACIÓ CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ PER A POTENCIAR GOVERNANÇA AMBIENTAL I 
CUSTÒDIA DEL TERRITORI ÀMBIT  RIU RIPOLL.

APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A POTENCIAR 
GOVERNANÇA AMBIENTAL I CUSTÒDIA DEL TERRITORI ÀMBIT  RIU RIPOLL.

Expedient: SCCV100001.

Vist el conveni marc de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de Sant Llorenç 
Savall, Castellar del Vallès, Sabadell, Montcada i Reixach, Ripollet i Barberà del Vallès, per 
a potenciar la governança ambiental, la comunicació administrativa i la custòdia del territori 
en l’àmbit del riu Ripoll.

Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre els municipis 
riberens del riu Ripoll, per a realitzar actuacions comunes en relació amb la conservació de la 
diversitat biològica i de les conseqüències de la seva pèrdua en aquest àmbit fluvial, 
mitjançant la governança ambiental, la comunicació administrativa i la potenciació de la 
custòdia del territori de l’ecosistema fluvial.

Vist l’informe emès al respecte pels serveis tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament, en què 
es proposa l’aprovació d’aquest conveni.

Vistos els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en concordança amb els articles 
303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
1799/1995, de 13 de juny, que contemplen la possibilitat d’establir convenis i protocols de 
col·laboració entre les administracions públiques en l’àmbit de les respectives competències i 
per a la consecució de finalitats en les que tinguin un interès comú.

De conformitat amb els antecedents i informes que consten a l’expedient de referència i fent 
ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52.2 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’
abril,

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el Conveni marc de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de 
Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sabadell, Montcada i Reixach, Ripollet i Barberà 
del Vallès, per a potenciar la governança ambiental, la comunicació administrativa i la 
custòdia del territori en l’àmbit del riu Ripoll.

SEGON: Facultar l’alcaldessa perquè pugui signar tots els documents pertinents i dictar els 
actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de 
rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si es donés el cas.
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TERCER: Notificar aquest acord als diferents ajuntaments que intervenen en el conveni, així 
com, als serveis tècnics de Medi Ambient municipals i a la Intervenció de Fons.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

3 CESSIÓ

3.1 EXP.: UBCP100002. CESSIÓ GRATUÏTA DE BÉ IMMOBLE PER 
DESTINAR-LO A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT D’ÚS 
DOCENT.

CESSIÓ GRATUÏTA DE BÉ IMMOBLE PER DESTINAR-LO A LA CONSTRUCCIÓ D’
UN EQUIPAMENT D’ÚS DOCENT.

Expedient: UBCP100002.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals d’Educació pel que, en base a les dades 
de planificació escolar pels propers anys, es conclou la necessitat de disposar d’un nou 
equipament d’ús docent  per tal de cobrir la demanda de places d’Educació secundària 
obligatòria al municipi. Tot això, en posar-se de manifest en els documents i resta d’
antecedents examinats el creixement demogràfic del municipi de Barberà del Vallès, l’
estructura d’edats de la seva població i les estimacions de les necessitats d’escolarització en 
els propers anys.

Atès, per tant, la necessitat evident de construir un nou Institut que disposi de la 
infraestructura necessària per poder impartir l’ensenyament d’Educació secundària obligatòria 
al servei dels ciutadans del municipi, la gestió i administració del qual recau en el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
  
Atès el contingut de l’article 163 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’educació (DOGC núm. 
5422, de 16-7-2009), segons el qual els municipis han de posar a disposició de l’
Administració educativa els terrenys necessaris per a construir-hi els centres educatius 
públics obtinguts en els procediments de gestió urbanística, a més de cooperar per a 
obtenir-los al marge dels sistemes d’execució del planejament urbanístic.

Atès que l’Ajuntament de Barberà del Vallès és titular d’una porció de sòl de 9.538,70 m2 de 
superfície, situada en el barri de can Llobet entre la ronda de l’Oest i el carrer Pablo Picasso, 
qualificat en el planejament vigent com a reserva  d’equipament amb possibilitat de ser 
destinat, entre d’altres, a l’ús educatiu (clau c.0). La major finca de la qual forma part la 
indicada porció de sòl es troba degudament inscrita en el Registre de la propietat, a nom de l’
Ajuntament (finca registral núm. 31.264) i a l’Inventari de bens municipal, en ple domini i 
lliure de càrregues i servituds, i amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial, segons 
certificació municipal estesa amb aquesta finalitat. 

Atès que és d’interès municipal cedir a la Generalitat la porció de terreny de propietat 
municipal abans identificada per destinar-la, en la seva totalitat, a la futura construcció d’un 
nou centre docent, d’acord amb les determinacions que en aquest sentit es contemplen en el 
planejament vigent del municipi.  
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Atès que, amb aquesta finalitat i amb l’objectiu de què la porció de sòl abans esmentada 
aparegui com a finca independent, i amb idèntica superfície i destinació, en data 14 de gener 
de 2011 s’ha atorgat la corresponent escriptura pública d’agrupació i segregacions, en l’
actualitat pendent d’inscripció en el Registre de la propietat com a conseqüència de les 
operacions d’agrupació i segregació indicades i de la immediatesa del seu atorgament en 
document públic. 

Atès el contingut de l’informe emès pels Serveis tècnics i jurídics municipals, de contingut 
favorable a la cessió a favor de la Generalitat de Catalunya del domini dels terrenys de 
propietat municipal esmentats als punts anteriors, per destinar-los a la construcció d’un 
Institut. Tot això, desprès d’analitzar la idoneïtat del seu emplaçament així com l’adequació 
urbanística d’aquests terrenys a la seva destinació, d’acord amb els paràmetres edificadors i 
d’usos que venen establerts.

Atès el contingut dels articles 25.2, apartat n) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local; 66.3, apartat o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 159.3 de la Llei 12/2009, de 10 
de Juliol, d’Educació, sobre l’exercici de la competència municipal en la cooperació amb l’
Administració Educativa en la creació, construcció i sosteniment dels centres educatius 
públics. 

A la vista de tot això, de conformitat amb els informes i documents incorporats a l’expedient 
de referència, en aplicació dels articles 211 i següents del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 de març, i 49 i següents 
del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre; i 
tenint en compte finalment el que disposen la Disposició addicional segona de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, i els articles 52.2 i 214 de l’esmentat Text refós pel que fa a la 
competència d’aquest òrgan municipal per adoptar el present acord així com el quòrum 
necessari per fer-ho, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent 

ACORD: 

PRIMER: Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca de 
propietat municipal emplaçada entre la ronda de l’Oest i el carrer Pablo Picasso, inscrita a l’
Inventari de Béns del Municipi com a bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds, i 
degudament identificada com a finca independent, a nom de l’Ajuntament, per destinar-les a 
la construcció i posada en funcionament d’un Institut d’Educació secundària, programes de 
qualificació professional inicial, batxillerat, formació professional i educació d’adults. La 
seva descripció, superfície i resta d’antecedents  és la següent: 

“PORCIÓN DE TERRENO situada en término municipal de Barberà del Valles, destinada 
a equipamiento escolar, que tiene una superficie registral de nueve mil quinientos treinta y 
ocho metros setenta decímetros cuadrados -. Linda: Norte, en parte con terrenos que fueron 
titularidad del Institut Català del Sòl y en parte con la finca segregada que a continuación 
se describe (letra "b") destinada a estación eléctrica; Sur, en parte con finca que también 
será segregada y descrita en esta escritura (letra "c") y en parte con la confluencia formada 
por las calles Pablo Picasso y Ronda del Oest; este, en parte con finca segregada que se 
describirá bajo la letra "c" y en parte con resto de finca que se describirá bajo la letra “e”; 
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y oeste, en parte con finca segregada que se describirá bajo la letra "b" y en parte con la 
confluencias de las calles Grugliasco y Pablo Picasso”.

Inscripció: Pendent, si bé la finca major de la qual procedeix figura inscrita en el Registre de 
la Propietat número 5 de Sabadell, a nom de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, al tom 
3983, llibre 841 de Barberà, foli 145, finca 31.264, inscripció 1ª.

Referència cadastral: 6770241DF2967S0001IY.    

SEGON: Incoar, amb aquesta finalitat, expedient per a la cessió gratuïta a favor de la 
Generalitat de Catalunya de la porció de terreny abans descrita, amb la finalitat de destinar-la 
a la construcció d’un Institut al servei del municipi.

TERCER: Incorporar a l’expedient els informes emesos amb aquesta finalitat, així com 
ordenar l’emissió de la resta d’informes i d’actes de tràmit i d’instrucció de l’expedient que 
calguin per a la cessió efectiva dels terrenys a la Generalitat de Catalunya. 

QUART: Amb aquesta finalitat, sotmetre també l’expedient incoat a informació pública 
durant el termini trenta dies mitjançant anuncis a fer públics en el Tauler d’anuncis municipal 
i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

CINQUÈ: Establir que si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 
5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió 
revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que 
resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament 
de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.

En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i 
construccions existents sobre la finca, i a favor de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en el Registre de la 
Propietat de la cessió acordada.

La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que facin 
possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent.  

SISÈ: Establir, així mateix, la resta de condicions següents, en relació a la cessió objecte d’
aquest acord:

a)   La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest acord de cessió podrà 
ser duta a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant 
qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà d’
efectuar-la únicament la Generalitat de Catalunya.

b)   El solar comprensiu de la finca cedida és apte per a la seva destinació com a equipament 
escolar, d’acord amb la qualificació urbanística que li atorga el planejament vigent; no té 
cap condicionant mediambiental i compta amb els serveis abastament d’aigua, evacuació 
d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució 
de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la 
instal·lació d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari-, xarxa 
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telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne-, i dels vials que limiten amb el solar 
es troben pavimentades les calçades i tenen encintades les voreres. 

c)   Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que 
puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir la seva 
destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i 
eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.

d)  La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per la 
construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà 
d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una obra d’especial interès o utilitat 
municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència 
d’obres com a conseqüència d’aquestes, així com per als tributs que puguin gravar l’
activitat educativa.

SETÈ: Disposar finalment que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública establert en el punt quart anterior, aquest acord de cessió gratuïta 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord posterior.

VUITÈ: Facultar l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, al  tinent d’alcalde amb competència 
específica de gestió en matèria de Sòl,  Urbanisme i Patrimoni Municipal, Sr. Antonio Báez 
Balbuena, i la tinenta d’alcalde amb competència específica de gestió en matèria d’Educació, 
Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat de quant es disposa en el present acord.

NOVÈ: Notificar aquest acord de cessió a  la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, amb tramesa de tota la documentació que, amb aquesta finalitat, 
sigui demanada i/o requerida, incloent-hi certificació del resultat negatiu de la informació 
pública, si s’escau, un cop aquest acord de cessió esdevingui definitiu.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

4 ASSIGNACIÓ TASQUES

4.1 EXP.: RHCT100003. ASSIGNACIÓ DE TASQUES.

ASSIGNACIÓ DE TASQUES.

Expedient: RHCT100003.

En l’actualitat, el volum i el nivell de complexitat de la contractació administrativa municipal 
que es gestiona en aquest Ajuntament requereix en els diferents àmbits de gestió municipals 
que realitzen dites activitats de contractació administrativa una dedicació, coneixements i 
formació acadèmica en el seu personal que no sempre es troba en tots els àmbits de gestió. 
Aquesta situació fàctica exigeix per a la tramitació correcta dels expedients de contractació 
administrativa, en determinats àmbits de gestió municipal on no es disposa del personal 
adient, un esforç ingent i desproporcionat que s’allunya de l’eficiència i eficàcia que ha de ser 



8

l’objectiu final dels serveis municipals.

El moment actual no aconsella dissenyar ara un nou organigrama municipal amb tot el que 
això comportaria, però sí que resulta imprescindible realitzar alguna intervenció puntual. Per 
aquesta raó, es considera que l’actual configuració de la contractació administrativa 
municipal resulta desaconsellable i resulta necessari treballar per aconseguir l’
homogeneització dels circuits i procediments en els diferents àmbits municipals a l’objecte de 
facilitar la feina a desenvolupar en la matèria, amb el recolzament i assessorament de 
personal expert de la Corporació, encara que sigui de forma provisional i fins a l’articulació 
de fòrmules més definitives, als efectes d’assolir en aquesta matèria uns resultats més 
eficacos, eficients, jurídicament més acurats i la uniformitat en els criteris a aplicar. 

En aquest sentit, es considera que l’àmbit de gestió municipal més idoni per recolzar, 
assessorar i assumir la coordinació de les tasques de contractació administrativa és la secció 
de Planejament, Llicències, Gestió i Disciplina Urbanística adscrita a l’Àrea de Serveis 
Territorials, atès que aquesta secció acredita una dilatada i amplia experiència en la tramitació 
d’expedients de contractació administrativa i disposa del personal adient per a l’execució de 
les mateixes.
  
Atès que la representació dels treballadors municipals ha estat informada i se li ha posat de 
manifest el contingut del present acord.

Atesa l’actual configuració de la vigent RLT de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre les previsions del 
present acord.

De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els 
apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant i d’
aplicació.

S’ACORDA:

PRIMER: Assignar, amb caràcter provisional, les tasques de recolzament i assessorament 
jurídic en ordre a l’homogeneització de circuits i procediments en la matèria de contractació 
administrativa que hagin de portar a terme les diferents seccions i/o àrees municipals a la 
secció de Planejament, Llicències, Gestió i Disciplina Urbanística de l’àrea de Serveis 
Territorials d’aquest Ajuntament i, en conseqüència, centralitzar la coordinació de dita 
activitat administrativa a la referida secció, en base a les raons expressades al cos del present 
acord.

Dita assignació tindrà efectes inicials a partir del dia 1 de gener de 2011 i es mantindrà vigent 
mentre no s’articuli i posi en marxa altre fòrmula i/o estructura diferent per a la realització de 
les tasques que són objecte d’assignació pel present acord.

SEGON: Establir que l’assumpció de les noves responsabilitats i càrregues de treball que 
provisionalment s’atribueixen al/a la Cap de la secció de Planejament, Llicències, Gestió i 
Disciplina Urbanística com a conseqüència d’aquest recolzament, assessorament i 
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coordinació en matèria de contractació administrativa a les diferents àrees i seccions 
municipals, sigui compensada econòmicament amb el dret a la percepció per part d’aquest/a, 
amb caràcter provisional mentre es mantingui la situació esmentada, de la quantitat de 400,00 
€ bruts mensuals.

TERCER: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període d’
exposició pública d’aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà 
automàticament aprovat amb caràcter definitiu.

QUART: Notificar el present acord a la prefectura de la secció de Planejament, Llicències, 
Gestió i Disciplina Urbanística, al Comité Unitari de Personal, així com a la secció d’
Intervenció i a la secció de Recursos Humans d’aquest Ajuntament.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11  
Vots en contra: 8
Abstencions: 2

_____________________

5 MOCIONS PORTAVEUS

5.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ERC DE 
REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA 
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ERC DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA.

Moció presentada pel portaveu d'ERC, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:

"El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès recentment tres sentències que, basant-se en la 
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar 
el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes 
les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del 
cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència 
anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència 
del castellà de manera "equitativa" respecte del català.

Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix, a més, 
contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat 
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les 
persones nouvingudes, com a model de cohesió social a Catalunya.

Darrerament, la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular l’
obligatorietat del castellà, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el català 
és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”. 
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D’altra banda, la Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que 
comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que 
experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’
altres països plurilingües. La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera 
excepcional, fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys 
protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar 
de parlants. 

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atenent, a més, que com a càrrecs 
electes locals no acceptarem cap agressió en contra de la nostra llengua amb l’objectiu de la 
seva extinció.

Per tots aquests motius el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa l’
aprovació del següent acord:

1) Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que significa la fi del 
sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes.

2) Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en l’
educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el 
coneixement del castellà, i, per tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que cal 
continuar aplicant.

3) Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l’enèsim atac a 
la llengua, cultura i societat catalana.

4) Comunicar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de l’
Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 19  
Vots en contra: 2
Abstencions:

_____________________

5.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'EUIA SOBRE 
ELS EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'EUiA SOBRE ELS EQUIPAMENTS I 
ESPAIS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

Moció presentada pel portaveu d'EUiA, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:

"L'article 25 de la Llei 711985 de Bases del Regim Local estableix les competències pròpies 
o necessàries dels municipis, i entre elles, es recull la gestió d'activitats i instal·lacions 
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culturals i esportives.

A Barberà del Vallès, des de la restauració dels ajuntaments democràtics, s'han fet diversos 
esforços per dotar la ciutat de més i millors equipaments. Aquest esforç, que no pot 
considerar-se acabat, i que caldrà completar, es veu aturat per les circumstàncies actuals. La 
crisi de finançament dels ajuntaments fa que a dia d'avui no es puguin abordar noves 
inversions, i que existeixin dificultats per posar en funcionament els que ja s'estan acabant.

D'altra banda, la gestió dels equipaments existents és tant o més important que el planejament 
i la construcció dels mateixos. Un primer objectiu ha de ser el major us possible, dins dels 
paràmetres de promoció de les activitats culturals i esportives, i de l'enfortiment del teixit 
associatiu local. Un altre objectiu és mantenir el caràcter públic de la gestió, buscant la 
col·laboració de les entitats.

Les experiències de col·laboració amb les entitats a la nostra ciutat han estat molt positives, i 
cal avançar en aquesta línia. Pel que fa als usos dels equipaments, no podem sentir-nos 
satisfets: és necessari un sistema més transparent en la cessió d'equipaments i espais públics, 
en que les entitats i l'Administració col·laborin per trobar les millors solucions.

Per tot l'exposat, el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple Municipal 
de Barberà del Vallès l'adopció dels següents acords:

Primer. Obrir el sistema de gestió d'espais i equipaments municipals, dotant-lo de 
transparència, mitjançant les eines informàtiques disponibles per part de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès.

Segon. Endegar un procés participatiu per tal de detectar les prioritats en la millora de la 
gestió quotidiana dels equipaments a la nostra ciutat.

Tercer. Mantenir el compromís de gestió pública directa dels equipaments esportius i 
culturals de Barberà del Vallès, i en tot cas, la col·laboració en la gestió de les entitats locals 
usuàries."

VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 7  
Vots en contra: 13
Abstencions: 1

_____________________

5.3 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'EUIA PEL 
MANTENIMENT DEL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓ PER 
DESOCUPACIÓ I INSERCIÓ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'EUiA PEL MANTENIMENT DEL 
PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ I INSERCIÓ.

Moció presentada pel portaveu d'EUiA, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:
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"Atès que la situació de crisi econòmica que pateix actualment el nostre país està afectant de 
manera molt seriosa i greu al benestar i a les condicions de vida del conjunt de la població, i 
que les conseqüències mes immediates estan sent l'enduriment de les condicions laborals i la 
pèrdua dels llocs de treball i del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, de jubilats i 
pensionistes.

Atès que les llistes d'aturats es continuen incrementant a Espanya, i que al darrer mes de 
novembre més de 24.318 persones, un 0,6% han incrementat la xifra de l'atur, situant-se el 
total en mes de 4 milions d'aturats/aturades, significant un 20% del total de la població activa. 
A Catalunya, ja són 564.541 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’
ocupació de Catalunya, cosa que significa un increment interanual de l'1,6%.

Atès que al mes d'octubre es va tancar amb 449.805 persones aturades a Catalunya que rebien 
una prestació per atur. D'aquestes persones beneficiaries, el 56,8% percebia una prestació 
contributiva, el 41,1% rebia el subsidi i un 2,1% tenia la renda activa d’inserció. Si ens fixem 
en els increments interanuals, cal destacar la reducció del nombre de persones beneficiaries 
de prestació contributiva (-15,3%), l'augment del subsidi (37,6%) i, sobretot, de la renda 
activa d’inserció (64,0%). A Espanya, 560.000 persones a final de 2010 deixaran de percebre 
les prestacions contributives i de les 476.900 famílies que ja no tenen ingressos de cap mena. 
Aquestes dades confirmen que cau el nombre de beneficiaris de prestacions contributives per 
atur, mentre que creix el nombre de prestacions assistencials.

Atès que segons el Govern espanyol, l'any 2011 una mica més de 2.759.000 persones tindran 
algun tipus de prestació per desocupació (contributiva, subsidi, inclosa la renda agrària, 
subsidi REASS i renda activa d’inserció). Això significarà que, amb les previsions de 
desocupació del Govern, prop d'1.700.000 aturats mancaran de qualsevol tipus de prestació 
per desocupació.

Aquest fet, exhorta a l’administració central a garantir ingressos econòmics de subsistència a 
les persones que han perdut la feina i no disposen d'ingressos alternatius.

Atès que el frau fiscal a l'Estat Espanyol és un dels més alts d'Europa, i que segons fons del 
propi Ministre de Treball (13-1-2010) es situa entre el 16% el 20% del PIB, uns 240.000 
milions d'euros.

Atès que es necessari impulsar un sistema fiscal just i progressiu, que premïi els impostos 
directes sobre els indirectes, i permeti redistribuir la riquesa, garantir una adequada protecció 
social, el manteniment de l'estat del benestar i, per tant, d'un adequat sistema públic de 
pensions i de prestacions per aturats/des.

El grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple municipal de Barberà 
del Vallès l'adopció dels següents acords:

Primer.- Demanar al Govern central el manteniment del PRODI que ha donat cobertura a 
688.894 persones des de l'inici de l’aplicació del programa.

Segon.- Reclamar al Govern central que les prestacions per l'atur consumides pels 
treballadors després de la suspensió de treball i es produeixi finalment extincions de 
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contracte, es retorni al còmput inicial pel dret a la prestació; i també eximir de la cotització 
fiscal les rendes salarials i les indemnitzacions provinents dels acomiadaments individuals i 
col·lectius fins a 45 dies.

Tercer.- Instar al Govern Central i les diferents administracions l’ampliació d'ajudes d’
emergència a famílies que no poden pagar el seu lloguer o la seva hipoteca, evitar situacions 
d’exclusió social.

Quart.- Manifestar el nostre suport a suport a la ILP per a l’eliminació dels aspectes més 
lesius per als treballadors i treballadores de la reforma laboral.

Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, al Govern Espanyol, al Congrés i al Senat."

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

6 DONAR COMPTE AL PLE 

6.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

7. 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
els grups municipals d'ERC, EUiA i ICV presenten una moció pel procediment d'urgència, 
que resulta del següent tenor:

"Després de les retallades socials que van provocar la vaga general del 29 de setembre del 
2010, el govern espanyol continua amb la seva política contra les classes populars i ha 
engegat mesures com l’acabament de les ajudes als aturats (PRODI), la privatització dels 
aeroports i fins i tot les Loteries. La darrera, i possiblement la més greu d’aquestes retallades 
socials serà la Reforma del sistema públic de Pensions, incrementant l’edat de jubilació, la 
base de càlcul i el període necessari de cotització. Això implicarà que aquells que ara som 
treballadors, i molt especialment els joves i les dones, tindrem pensions de jubilació cada 
vegada més baixes.
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Des dels mitjans de comunicació i les tribunes econòmiques i polítiques s’argumenta la 
inviabilitat del sistema públic de pensions, i es pronostica la seva “fallida” per causes 
demogràfiques. Però darrera d’aquests arguments s’amaga una voluntat especulativa i 
neoliberal: eliminar del sistema públic de pensions i substituir-lo per plans privats de 
pensions en mans del capital financer (Bancs, Caixes i asseguradores), els mateixos que ens 
han portat a la crisi i que pretenen, dia a dia, fer de les nostres vides un negoci per enriquir-se 
encara més.

El sistema públic de pensions no pot fer fallida, perquè es basa en les cotitzacions a un 
sistema garantit per l’Estat. El repartiment cada cop més desigual dels beneficis entre capital i 
treball, amb uns salaris reals cada cop més baixos, i les rebaixes en la cotització a la Seguretat 
Social per a les empreses disminueixen els ingressos, però com passa a d’altres països 
europeus, l’Estat pot aportar diners dels impostos per garantir les pensions. Per això cal una 
fiscalitat progressiva, que els més rics paguin més, al contrari del que el Capital financer està 
exigint i el govern espanyol està fent. I amb un 20% d’atur, el que cal no és allargar l’edat de 
jubilació dels 65 als 67 anys, sinó polítiques d’ocupació més justes, reduint la precarietat, i 
treballant menys hores per tal que hi hagi més persones ocupades.

Les pensions públiques representen un pilar fonamental del nostre sistema de drets socials, 
aconseguit gràcies a la lluita obrera sostinguda durant molts anys d’esforç i en condicions 
polítiques molt difícils per la millora de les nostres condicions de vida. Si amb un sistema 
públic el 73,5% de les pensions està al llindar de la pobresa i més del 10% d’avis i avies no 
reben cap ingrés, què podria arribar a passar amb un sistema privat? L’any 2008, els fons de 
pensions privades es van devaluar un 18,3% a tot el món, posant en perill les pensions futures 
d’aquells treballadors i treballadores que no disposen d’un sistema públic de protecció, com 
passa als Estats Units, on només el 25% dels treballadors i treballadores cotitzen a la 
Seguretat Social. El sistema públic és l’únic que garanteix una pensió a mig i llarg termini, i 
representa un model de solidaritat i redistribució que permet disminuir la injusta desigualtat 
que imposa el capitalisme.

L’aprovació de la reforma està prevista pel 28 de gener i davant aquest nou atac creiem que 
són la lluita i la mobilització unitàries les que ens permetran encarar amb força un moment 
històric, on amb la nostra acció i determinació, haurem de demostrar en quina societat volem 
viure. La de l’explotació i la soledat més salvatges o aquella on mitjançant el repartiment de 
la riquesa, el treball i la solidaritat ens permeti desenvolupar en llibertat la nostra vida.

Fem una crida a fer sentir la nostra veu d’una forma clara i contundent a les mobilitzacions 
que es faran arreu del territori a partir de la setmana del 17 al 23 de gener, en la jornada de 
mobilitzacions generals convocada pel 27 de gener i en les mobilitzacions necessàries per 
aturar aquesta reforma regressiva.

Cridem els barberencs i barberenques a informar-se, debatre i participar en les 
mobilitzacions. Convidem a ciutadans i entitats a compartir l'espai de treball unitari que 
constitueix el Comitè Barberenc de suport a la Vaga General.

Per tot allò expressat amb anterioritat, el Comitè Barberenc de suport a la Vaga, mitjançant 
els grups municipals d'ERC, EUiA i ICV, proposem al Ple de Barberà del Vallès l’adopció 
dels següents acords:
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Primer.- Manifestar l'oposició de l’Ajuntament de Barberà amb una reforma de les pensions 
que mitjançant l’ampliació de la base de càlcul, el mínim de cotització i l’edat de jubilació, 
reduirà les pensions futures en un 20%.

Segon.- Elevar aquesta qüestió a les entitats municipalistes catalanes (FMC i ACM) i a la 
FEMP, per tal que es pronunciïn sobre la reforma de les pensions.

Tercer.- Donar informació a la població de Barberà des de l’Ajuntament sobre els actes que a 
la ciutat s’organitzin i s’impulsin en defensa de les Pensions Públiques, així com facilitar el 
seu desenvolupament.

Quart.- Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al 
govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats, a CCOO, a UGT i a la CEOE."

_____________________

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: 9  
Vots en contra:
Abstencions: 12

_____________________

8. PRECS I PREGUNTES.
_____________________ 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les  23:15 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present 
es transcriu         folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números           al          
, 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.,

Ana del Frago Barés, José Núñez Alba,


