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ACTA DE LA SESIÓN ordinaria núm. 3 REALIZADA POR  PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 25/02/2009.

En la casa Consistorial de Barberà del Vallès, siendo las 20:00 horas del día  25/02/2009,  
bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa, para realizar sesión ordinaria de PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, en primera convocatoria, se reúnen:

ASISTENTES  A LA SESIÓN:

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; 1º TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; 2ª TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; 6º TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; 5ª TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; CONCEJAL (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; CONCEJALA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; 4º TENIENTE DE ALCALDE  (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; CONCEJALA (PSC)
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; CONCEJAL (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; CONCEJALA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; CONCEJAL (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; CONCEJALA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; CONCEJALA (PCPB)
JOAN PASTOR POBLA ; CONCEJAL (PCPB)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; CONCEJAL (PP)
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; CONCEJAL (PP)
CELESTINO A. SÁNCHEZ RAMOS ; 3º TENIENTE DE ALCALDE (EUiA)
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; CONCEJAL (ICV)
PERE RAMON i NADAL ; CONCEJAL (CiU)
ORIOL ROVIRA i VERA ; CONCEJAL (ERC)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.

AUSENTES:

ORDEN DEL DÍA

1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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SERVICIOS TERRITORIALES

2.- APROBACIÓN
2.01.- EXP.: PIR01-09. APROBACIÓN SOLICITUD Y FIRMA DE CONVENIO DE 

DECLARACIÓN DE UN CONJUNTO DE ESPECIAL INTERÉS CON EL 
SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LA GENERALITAT DEL BARRIO DE LA 
ROMÁNICA.

RÉGIMEN INTERIOR

3.- MODIFICACIÓN DE LA RPT
3.01.- EXP.: RHCT09001. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO.

4.- MOCIONES PORTAVOCES
4.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LAS FIESTAS 
TRADICIONALES CON FUEGO.

4.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
DERECHO A DECIDIR A TENER UN ESTADO PROPIO DEL PUEBLO 
CATALÁN.

4.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

4.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUIA DE 
CONDENA A LOS ATAQUES DE ISRAEL EN EL TERRITORIO PALESTINO.

ALCALDÍA

5.- DAR CUENTA AL PLENO
5.01.- EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.

6.- MOCIONES DE URGENCIA.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

DICTÁMENES

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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EXP.: XASP200901. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, realizada el pasado 
día  28 de enero de 2009, de la cual previamente se ha tramitado copia a todos los miembros 
de la Corporación.

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES
_____________________

2 APROBACIÓN

2.1 EXP.: PIR01-09. APROBACIÓN SOLICITUD Y FIRMA DE CONVENIO 
DE DECLARACIÓN DE UN CONJUNTO DE ESPECIAL INTERÉS CON 
EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LA GENERALITAT DEL 
BARRIO DE LA ROMÁNICA.

APROBACIÓN SOLICITUD Y FIRMA DE CONVENIO DE DECLARACIÓN DE UN 
CONJUNTO DE ESPECIAL INTERÉS CON EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE 
LA GENERALITAT DEL BARRIO DE LA ROMÁNICA.

Expediente: PIR01-09.

Visto que el Ayuntamiento de Barberà ha puesto en marcha la ejecución del Proyecto de 
Intervención Integral de la ley de barrios de la Románica según convenio firmado el pasado 
11 de febrero de 2008 y ratificado en pleno municipal del pasado 27 de febrero.

Visto que el Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan de rehabilitación 
de viviendas de Cataluña prevé que, para impulsar determinadas actuaciones relacionadas con 
los programas de rehabilitación de edificios y de viviendas, se pueden firmar convenios entre 
el Departament de Medi Ambient y Habitatge y los ayuntamientos, con motivo del especial 
interés que manifieste un ayuntamiento en la rehabilitación de un conjunto de edificios y/o 
viviendas.

Visto que el Ayuntamiento de Barberà del Vallès se ha dirigido a la Dirección General de 
Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda con la finalidad de concretar las 
actuaciones de rehabilitación y las herramientas para obtener las subvenciones adicionales 
previstas en el artículo 18 del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, vista la situación 
especial y/o el carácter excepcional en que se encuentran los edificios y viviendas objeto de 
rehabilitación dentro del área de intervención del Proyecto de la Ley de barrios en la 
Románica.

En relación con todo el expuesto,

SE ACUERDA:

PRIMERO: Solicitar a la Dirección General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de 
la Vivienda la firma de un convenio que tiene por objeto concretar las actuaciones de 
rehabilitación que se podrán beneficiar de las subvenciones adicionales previstas en el 
artículo 18 del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, vista la situación especial y/o el 
carácter excepcional en que se encuentran los edificios y viviendas objeto de rehabilitación 
del ámbito del barrio de la Románica según queda especificado en la documentación anexa.
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SEGUNDO: Aprobar con esta finalidad el modelo de convenio a suscribir según documento 
anexo entregado por la Dirección General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la 
Vivienda, que hay en el expediente.

TERCERO: El Ayuntamiento se compromete a aportar la documentación y los informes 
necesarios que en este sentido requiere la Dirección General de Calidad de la Edificación y 
Rehabilitación de la Vivienda, en lo referente a los datos del parque de viviendas del área de 
intervención y otros datos de carácter socio-económico del Proyecto de Intervencio Integral 
de la Románica y que se anexan en este expediente.

CUARTO: El Ayuntamiento asume los compromisos especificados en el convenio referentes 
a los casos de carácter excepcional y circunstancias especiales de impulsar y de coordinar 
conjuntamente con la Dirección General de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la 
Vivienda.

QUINTO: Notificar la presente resolución a la Sra. Núria Pedrals Pugés, Directora General 
de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda, al primer teniente de alcalde 
concejal de Urbanismo, Sr. Antonio Báez, a la Concejala de Vivienda, Sra. Cristina Conde, y 
a la Intervención.

SEXTO: Facultar para la firma del citado convenio a la alcadesa, Sra. Ana del Frago Barés, y 
para cuantos trámites y acuerdos sean necesarios sobre este tema.

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

3 MODIFICACIÓN DE LA RPT

3.1 EXP.: RHCT09001. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO.

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

Expediente: RHCT09001.

La gestión eficiente de los recursos humanos de la Corporación requiere un proceso continuo 
de revisión de los diferentes procedimientos y actuaciones municipales con el objetivo de la 
óptima prestación de los servicios a la ciudadanía y, en este sentido, la Relación de puestos de 
trabajo (RLT), como herramienta que permite asignar las funciones, atribuciones y cometidos 
del personal, tiene que ser constantemente revisada y ajustada para posibilitar la la óptima 
prestación de los servicios.

La próxima puesta en marcha de un nuevo servicio de Biblioteca municipal ha comportado la 
reordenación de la estructura y de los recursos humanos adscritos a la prestación del servicio 
municipal de Biblioteca, dado que esta nueva Biblioteca posibilita un guión para la prestación 
del servicio diferente, siempre buscando la mejora del mismo, y que ha exigido un reajuste de 
las tareas y responsabilidades asignadas al diferente personal que lleva a cabo el servicio.
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La modificación que se propone en el presente acuerdo tiene por objeto adaptar las funciones 
y cometidos definidos en la vigente RLT para el puesto de trabajo de Tècnico/a especialista 
de Biblioteconomía y Documentación y para el puesto de trabajo de Auxiliar de Gestión de 
Biblioteca en las funciones y cometidos que se han derivado del reajuste de tareas y 
responsabilidades mencionado.

Dado que la representación de los trabajadores municipales ha sido informada y se le ha 
puesto de manifiesto el contenido de la presente propuesta modificativa de la RLT.

Vista la actual configuración de la vigente RLT del Ayuntamiento de Barberà del Vallès.

Dado que las modificaciones propuestas en el presente acuerdo no suponen ninguna 
alteración de las previsiones presupuestarias aprobadas para el ejercicio.

De conformidad con los artículos 29 y siguientes del Reglamento del personal al servicio de 
las entidades locales, aprobado por el Decreto Legislativo 214/1990, de 30 de julio, en 
relación con los apartados c) y h) del artículo 54 del mismo texto legal, y el resto de 
normativa concordante y de aplicación.

SE ACUERDA:

PRIMERO: Modificar la Relación de puestos de trabajo vigente del Ayuntamiento de Barberà 
del Vallès en los términos que se expresan a continuación:

Único. - Modificar, de forma parcial, las funciones y cometidos de los puestos de trabajo 
que a continuación se relacionan para adaptarlos a las nuevas exigencias del servicio, 
manteniéndose en lo restante las condiciones actuales, confeccionándose al efecto unas 
fichas actualizadas descritas como Anexo I y Anexo II respectivamente, que se adjuntan y 
sustituirán a las anteriores y que se incorporan en la vigente Relación de Puestos de 
Trabajo.

- 9.009 Técnico/a especialista de Biblioteconomía y Documentación

- 10.007 Auxiliar de Gestión de Biblioteca 

SEGUNDO: Aprobar inicialmente, con efectos económicos y administrativos de fecha 
01.03.2009, la Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Barberà del Vallès 
actualizada conforme a las anteriores modificaciones que se adjunta como Anexo III.

TERCERO: Dar la publicidad legalmente oportuna al presente acuerdo. Si durante el periodo 
de exposición pública de éste no se presentaran alegaciones, el presente acuerdo se entenderá 
automáticamente aprobado con carácter definitivo.

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 17   
Votos en contra:
Abstenciones: 4
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_____________________

4 MOCIONES PORTAVOCES

4.1 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LAS 
FIESTAS TRADICIONALES CON FUEGO.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA EN DEFENSA DE LAS FIESTAS TRADICIONALES CON FUEGO.

Moción presentada por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo texto íntegro 
se transcribe a continuación: 

"EXPOSO:

D’ençà la primavera de 2007, la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament europeu 
i del Consell sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics ha anat generant una inquietud 
creixent entre els grups de foc de Catalunya (balls de diables, bèsties de foc i colles de foc), 
que temen els efectes restrictius que pugui suposar l’aplicació d’aquesta directiva. 

Aquesta directiva té tres anys per a la seva transposició (els Estats membres han d’adaptar i 
publicar com a molt tard el 4 de gener de 2010 les disposicions necessàries per donar-ne 
compliment) s’adreça a  la fabricació, l’emmagatzematge i, en tercer lloc,  al seu ús 
professional o recreatiu. És en aquest darrer punt que es perceben limitacions o fins i tot  
amenaces al futur de correfocs, diables infantils o festes amb pirotècnia. La feina feta fins 
avui amb l’associacionisme i el municipalisme, de costat a un bon treball legislatiu els 
propers mesos, ens pot permetre superar els esculls a que la Directiva ens aboca. 

Atès que actualment des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat està elaborant un document amb les consideracions que ha d’incorporar el Reial 
Decret de transposició de l’esmentada directiva europea des del punt de vista de la utilització 
d’articles pirotècnics en les manifestacions de cultura popular i per tal que la transposició de 
la directiva europea a la normativa de l’Estat espanyol no col·lisioni amb les nostres 
tradicions i costums. Un cop consensuat amb tots els agents implicats, el  farà arribar al 
Ministeri.

Atès que el Ministerio de indústria a través del director general adjunt de Mines y cap de l’
àrea de Explosivos y Pirotecnia, ha comunicat la voluntat d’elaborar l’esborrany de la 
transposició espanyola abans del mes d’abril per  tal de disposar del segon semestre per 
tramitar-ho com a reial decret després de passar per informació pública i el Consell d’estat. 

Atès que en el marc de la Comissió Mixta Departament/Món Local, òrgan permanent de 
col·laboració entre el Departament, les diputacions i les entitats associatives d’ens locals,  es 
va crear un grup de treball sobre la Directiva que es va reunir aquest mes de gener. En la 
propera reunió de la Comissió Mixta, el 30 gener, està previst que el Departament presenti l’
esborrany de document amb les consideracions que ha d’incorporar el Reial Decret de 
transposició de l’esmentada directiva. 
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Atès que des del CPCPTC s’organitzarà, enguany, una jornada de debat sobre l’esborrany de 
reial decret adreçada a tots els agents vinculats: grups de foc, programadors, tècnics de 
cultura, empreses pirotècniques i tècnics de protecció civil. 

Atès que els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de cultura 
popular i tradicional des del segle XIV. 

Per tots aquests motius, el regidor del grup municipal d’Esquerra proposa al Ple d’aquest  
Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

1. Que l’Ajuntament de Barberà del Vallès doni ple suport a totes les accions del govern de la 
Generalitat en les negociacions que porti a terme amb el Govern Espanyol com a òrgan 
competent, per tal d’establir el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i 
tradicionals catalans, mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials pirotècnics, 
que garanteixi el correcte desenvolupament dels diferents representacions festives dels grups 
de foc i de les corresponents colles infantils a l’hora de transposar la citada directiva europea 
2007/23/CE de 23 de maig. 

2. Que es comuniqui aquesta resolució a tots els balls de diables, bèsties de foc i colles de foc 
de la ciutat així com que se’ls mantingui informats puntualment sobre el desenvolupament i 
avenços d’aquestes negociacions."

APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS PRESENTES 
_____________________

4.2 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO A DECIDIR A TENER UN 
ESTADO PROPIO DEL PUEBLO CATALÁN.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO A DECIDIR A 
TENER UN ESTADO PROPIO DEL PUEBLO CATALÁN.

Moción presentada por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo texto íntegro 
se transcribe a continuación:

"EXPOSO:

En un món globalitzat com l’actual, Catalunya travessa una cruïlla històrica difícil i a la 
vegada decisiva. Trenta anys després de la recuperació de les nostres pròpies institucions 
d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de la 
societat catalana, en l'aprofundiment i en la seva adaptació a les demandes socials, 
econòmiques i culturals que se’ns han plantejat durant aquests temps.

Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat 
avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials 
progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen nous instruments que no 
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permeten l’actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una capacitat 
política que tampoc no està a la disposició de la classe política catalana a causa de la manca 
de sobirania amb què l’Estat Espanyol ha dotat a les autonomies.

Els reptes per a la continuïtat d'una Catalunya moderna i pròspera en l’era de la globalització 
només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en el benestar social, en 
les infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca, en la societat del 
coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els  àmbits que l’evolució futura 
demandi. 
 
Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat. L’
actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al 
descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem sotmesos, no podrà 
resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la realització d’aquestes polítiques 
ambicioses i les inversions necessàries que es requereixen per fer front als reptes de la 
globalització amb garanties d’èxit. 

Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències 
d'autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra 
mateixa supervivència com a nació; més si tenim en compte que a Europa o es disposa d' un 
Estat propi o no s'hi compta. 

Davant de tot això i en el context en què ens trobem ara, el conjunt de la classe política i els 
sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur 
ens espera si no posseïm un Estat propi.

Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment 
d'apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context 
internacional i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives.

El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides de la 
voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir aquest dret és la manera que 
avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés 
i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i 
capacitat més grans del país per decidir les pròpies polítiques.

En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil: Deu mil 
a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana (Deumil.cat); l'objectiu de la 
qual és que milers de catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de 
Brussel·les -capital de les institucions europees- sota el crit de "Volem l'Estat propi!" en 
defensa i reclamant l'autodeterminació del nostre poble.

Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana pretén aconseguir que 
l'autodeterminació del nostre poble figuri en l'agenda internacional, especialment l’europea, i 
que els partits polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per a 
garantir-ne l’exercici. 

La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està totalment oberta al 
ciutadà individual, com també a les associacions que conformen la nostra societat civil, 
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especialment les plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les 
mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que 
reclamen el dret a decidir. També es dirigeix als sectors professionals i agents socials, 
empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i interessos va 
íntimament lligada a una major capacitat del país per decidir les pròpies polítiques. I, 
sobretot, va dirigida al ciutadà català que, cansat que no se l’escolti, vol manifestar amb la 
seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra voluntat de ser una nació lliure.

Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar obertament, mantenint 
l'autonomia de les persones, organitzacions i plataformes que persegueixin el mateix objectiu: 
l'autodeterminació de la nació catalana.

L'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per rellançar internacionalment el nostre 
dret a decidir. La marxa a Brussel·les servirà perquè el món, i Europa en particular, ens vegin 
als catalans i catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. 
Constituirà una mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació de la nostra 
cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que empeny la 
marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa generacions i 
la nostra determinació de participar en la construcció de la unitat europea com a catalans.

Per tots aquests motius, el regidor del grup municipal d’Esquerra proposa al Ple d’aquest  
Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació ciutadana que 
recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de març. Objectius que no són altres que 
aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en l'agenda 
internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la nostra classe política es 
comprometi a treballar per a garantir el seu exercici.

2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament a fomentar dinàmiques que ajudin a fer 
conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir un Estat propi català. 
Impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa i del món en 
general.

3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació ciutadana a Brussel·les 
Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la Diputació provincial; al Parlament i Govern de 
Catalunya. Així com al Parlament i Comissió europees."

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 2  
Votos en contra: 14
Abstenciones: 5

NO APROBADO

_____________________
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4.3 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PARA LA 
MODERNIZACIÓN DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS. 

Moción presentada por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo texto íntegro 
se transcribe a continuación:  

"EXPOSO:

Atès que des d'ençà de la Creació del Patronat Municipal d'Esports aquest ens s'ha encarregat 
de la gestió de la política esportiva de l'Ajuntament de Barberà del Vallès així com la gestió 
dels equipaments esportius. En tot aquest temps els equipaments han augment i cal millorar el 
seu funcionament.

Atès que els Patronats són organismes autònoms promoguts des de l'Ajuntament que tenen 
entitat jurídica pròpia. La seva funció principal és la de gestionar determinats serveis 
municipals amb una fórmula transparent i participativa. Als patronats hi han se ser 
representats els partits polítics de l'Ajuntament, però també tenen participació directa en la 
presa de decisions els usuaris dels serveis, els treballadors que presten serveis i altres 
col·lectius de teixit associatiu del municipi

Atès que la gestió d'un organisme d'aquestes característiques ha de ser el més eficient i 
professional possible cal que des de l'Ajuntament s'hi destinin tots els mitjans possibles.

Per tots aquests motius, el regidor del grup municipal d’Esquerra proposa al Ple d’aquest  
Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

1. Que l’Ajuntament de Barberà del Vallès adapti el Consell d'Administració del Patronat 
Municipal d'Esports per augmentar la participació de les entitats esportives passant els 
representants de 1 a 3 i el de les entitats veïnals de 1 a 2. 

2. Que l'Ajuntament de Barberà del Vallès adapti el Consell d'Administració per tal que la 
comunitat docent, els usuaris i usuàries del servei, entitats de l'àmbit no esportiu i els 
treballadors i treballadores també tinguin representació.

3. Que l'Ajuntament de Barberà del Vallès es comprometi a realitzar les actuacions 
necessàries per tal que aquesta reforma estigui en marxa aquest any 2009."

VOTACIÓN:
Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 8  
Votos en contra: 12
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Abstenciones: 1
NO APROBADO

_____________________

4.4 EXP.: XXXX. MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUIA 
DE CONDENA A LOS ATAQUES DE ISRAEL EN EL TERRITORIO 
PALESTINO.

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DE EUiA DE CONDENA A LOS 
ATAQUES DE ISRAEL EN EL TERRITORIO PALESTINO.

Moción presentada por el portavoz de EUiA, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación: 

"El passat dissabte 27 de desembre l'Estat d’Israel va iniciar una campanya d'atacs sobre la 
franja de Gaza, la més mortífera des de la Guerra dels Sis Dies al 1967, que ha deixat una 
estela, segons fonts de l'agència Reuters, del govern israelià i dels serveis d’urgències de 
Gaza de 1200 morts i més de 4000 ferits. Moltes de les persones que han mort són població 
civil, i moltes d'elles dones i infants de curta edat. Són uns atacs que nos respecten els acords 
de la Convenció de Ginebra.

La situació molt precària de la vida del prop de milió d'habitants que té Gaza, ja era 
insostenible abans d'aquests atacs. Hi ha hagut un empobriment extrem de la població, s'han 
privat de l’accés a l'aigua, al gas i a la llum, s'han desviat o congelat els recursos per a la 
cooperació i el desenvolupament dels Estats donants, entre ells la Unió Europea, s'han 
intensificat els assassinats selectius i les intervencions militars per part de I'IDF - exèrcit 
israelià - i els enfrontaments entre les diferents faccions palestines per al control de la franja, 
s'han tancat les fronteres amb Egipte limitant l'accés d'aliments i medicaments.

Ara en aquest moment, després d'anys d’aïllament de la Franja i el menyspreu dels Drets 
Humans bàsics, així com també del bloqueig de les darreres setmanes, els hospitals de la zona 
no compten amb mitjans suficients per atendre els ferits i l'ajuda humanitària arriba amb 
dificultats.

Les institucions públiques de Catalunya, que també participen en la construcció d'una cultura 
de la pau i en l'aportació de coneixements i fons de cooperació al desenvolupament, així com 
la societat civil organitzada tenen el dret i el deure de manifestar-se davant d'aquesta 
esfereïdora situació.

La comunitat palestina present a Catalunya i la societat civil organitzada demana una 
condemna clara per part de les institucions públiques davant la vulneració sistemàtica dels 
Drets Humans de la població palestina.

Davant d'aquesta esfereïdora situació, l'Ajuntament de Barberà del Vallès, expressa els 
següents acords:

ACORDS:
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PRIMER.- Condemna de forma rotunda els atacs d’Israel a territori Palestí.

SEGON.- Demana l'aturada immediata dels atacs d’Israel a Gaza.

TERCER.- que mentre duri l'ocupació de la franja de Gaza per part de l'exèrcit israelià, es 
desplegarà a la balconada de l'Ajuntament de Barberà del Vallès la pancarta "Barberà Per la 
Pau".

QUART.- S'adhereix a la crida dels organismes internacionals perquè garanteixin l’
assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin l'arribada d'ajuda 
humanitaris, aliments i medicines.

CINQUÈ.- Reclama el retorn a la treva que Hamas ha trencat, per tal de recuperar el 
comprimís per un acord de pau iniciat al procés d’Annápolis al 2007, comptant amb l'auspici 
de les instàncies internacionals; al mateix temps que reclama a Israel que respecti aquest Dret 
Internacional, la Carta dels Drets Humans i compleixi 15 resolucions que l'ONU ha aprovat 
des de l’any 2006.

SISÈ.- Reiterar la seva ferma convicció que el diàleg entre les parts es l’única via per una 
solució pacífica i durable al conflicte, des del comprimís amb la cultura de la pau, que ha 
expressat de manera amplia i reiterada la ciutadania de Barberà del Vallès, així com la via del 
desenvolupament i cooperació internacional.

SETÈ.- L'Ajuntament de Barberà del Vallès dedicarà una part del seu pressupost a col·laborar 
amb la Comunitat Palestina a Catalunya i la Xarxa de Solidaritat amb Palestina en el projecte 
Palestina.cat i altres projectes de solidaritat amb Palestina.

VUITÈ.- L'Ajuntament de Barberà del Vallès suspendrà tots els acords i convenis amb 
institucions i empreses de l'Estat d’Israel, i així mateix, instarà al Govern de la Generalitat a 
fer el mateix.

NOVÈ.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb representació al 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu."

VOTACIÓN:

Aprobado con el siguiente resultado:

Votos a favor: 1   
Votos en contra: 3
Abstenciones: 17

NO APROBADO

_____________________
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5 DAR CUENTA AL PLENO

5.1 EXP.: XXXX. DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA 
PRESIDENCIA.

DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA PRESIDENCIA.

En cumplimento de lo que establece el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el  que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta referenciada al Pleno Municipal de 
las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia, desde la última sesión plenaria 
ordinaria, cuya relación consta en anexo 1.

EL PLENO SE DA POR ENTERADO

_____________________

6. MOCIONES DE URGENCIA.
_____________________

7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
_____________________

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia  dió por finalizado el acto, y levantó la 
sesión a las  22:15 horas, de la cual se extiende el acta que, en la versión castellana presente 
se transcribe en       folios de papel especialmente habilitados a este efecto, números       al       
, legalizados todos ellos con el sello de la Corporación y que, una vez aprobada, autoriza con 
su firma la Alcaldesa, conmigo, el Secretario General Accidental, que doy fe.

LA ALCALDESA, EL SECRETARIO GRAL. ACCTAL.

Ana del Frago Barés, José Núñez Alba


