
Acta Ple 28/02/2007 Imprimir 

ACTA DE LA SESSIÓ ordinaria núm. 3 REALITZADA PER PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 28/02/2007. 
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 28/02/2007, 
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 REUNIÓ: 
 
ANA Mª DEL PUY DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA 
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE 
MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; TINENTA D'ALCALDE  
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE 
Mª ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA 
ALFONSO ALHARILLA ORTEGA ; REGIDOR 
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA 
ANTONIO CASTILLO GARCÍA ; TINENT D'ALCALDE 
LAURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; REGIDORA 
SEBASTIÁN GALLARDO ASENSIO ; REGIDOR 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR 
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA 
FÁTIMA PALACIOS GONZÁLEZ ; REGIDORA 
CELESTINO ANDRÉS SÁNCHEZ RAMOS ; TINENT D'ALCALDE 
ANTONIO CABALLERO TAPIA ; REGIDOR 
MARIAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; REGIDORA 
MIGUEL GONZÁLEZ BUENO ; REGIDOR 
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR 
PERE RAMON NADAL ; REGIDOR 
Mª TERESA COLOMER I MUR ; REGIDORA 
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR 
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL 
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL. 
 
 
ABSENTS: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
2.- NOMENAMENT 
2.01.- EXP.: RHSP07007. NOMENAMENT PROVISIONAL TRESORER 
MUNICIPAL. 
 
SECRETARIA GENERAL 
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3.- MOCIONS PORTAVEUS 
3.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA A LES MILLORES I EL TRASPÀS DE 
RODALIES RENFE A CATALUNYA. 
 
3.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE 
BARBERÀ A LA FIGURA D'EN JOSEP GALCERAN DE PINÓS I ROCABERTÍ, 
PRIMER MARQUÈS DE BARBERÀ. 
 
SERVEIS TERRITORIALS 
 
4.- PRÒRROGA CONTRACTE 
4.01.- EXP.: SMSV940001. PRÒRROGA EXPRESSA CONTRACTE PRESTACIÓ 
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, 
SEMAFORIA I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE FONTANERIA DELS 
EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.  
 
5.- APROVACIÓ PROJECTE 
5.01.- EXP.: SPEM070004. APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC DE REMODELACIÓ 
DEL COMPLEX EXPORTIU MUNICIPAL MARIA REVERTER, FASE II. 
 
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ 
6.01.- EXP.:UGCV060002. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ. 
 
ALCALDIA 
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE  
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA. 
 
8.- MOCIONS D'URGÈNCIA. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES.  
 
DICTÀMENS 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
EXP.: XASP200701. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat 
dia 31 de gener de 2007, de la qual prèviament s'ha tramès fotocòpia a tots els 
components de la corporació. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
2 NOMENAMENT 
 



2.1 EXP.: RHSP07007. NOMENAMENT PROVISIONAL TRESORER 
MUNICIPAL. 
 
NOMENAMET PROVISIONAL TRESORER MUNICIPAL. 
 
Expedient: RSHP07007. 
 
Atesa la resolució de la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya de data 13 de febrer de 2007, mitjançant la 
qual, de conformitat amb l’art. 30 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de 
provisió de llocs de treball de l’administració local reservats a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional, es nomena provisionalment al Sr. SANTIAGO 
VAAMONDE JUANATEY, funcionari amb habilitació de caràcter nacional, per al lloc 
de treball de Tresorer municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre aquest nomenament. 
 
De conformitat amb l’art. 30 i següents del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de 
provisió de llocs de treball de l’administració local reservats a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional, i la resta de normativa concordant i d’aplicació. 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Restar assabentats i, en el seu cas, ratificar, en tot allò que fos menester, el 
nomenament provisional del Sr. SANTIAGO VAAMONDE JUANATEY, funcionari 
amb habilitació de caràcter nacional, per al lloc de treball de Tresorer municipal de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, efectuat per la resolució de la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
esmentada al cos de la present resolució. 
El present nomenament tindrà efectes econòmics i administratius de data 1 de març de 
2007. 
 
SEGON: Acumular a l’exercici de les funcions pròpies de Tresorer municipal que se’n 
deriven d’aquest nomenament la realització de les funcions de Cap de secció de 
Tresoreria. 
 
TERCER: Deixar sense efecte, com a conseqüència del present nomenament 
provisional, l’habilitació accidental del Tresorer municipal efectuada en sessió plenària 
de data 29 de juny de 2005 a favor del funcionari municipal Sr. Josep A. Benet Ollés. 
 
QUART: Notificar el present acord als interessats. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
3 MOCIONS PORTAVEUS 
 
3.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA A LES MILLORES I EL TRASPÀS DE 
RODALIES RENFE A CATALUNYA. 



 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
RELATIVA A LES MILLORES I EL TRASPÀS DE RODALIES RENFE A 
CATALUNYA. 
 
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
'Per als usuaris de Renfe en els trens de rodalies el servei és, massa sovint, molt 
deficient, especialment a les hores punta on les aglomeracions són habituals: insuficient 
capacitat dels trens per acomodar tots els que hi volen pujar, retards sense que se 
n'informi als usuaris i sense que puguin conèixer quan arribaran a llur destinació; 
constants avaries tant de la superestructura com del material mòbil; trens, estacions i 
maquines expenedores de bitllets no adaptades per a persones amb algun tipus de 
discapacitat física o sensorial, etc. 
 
Els trens de rodalies de Barcelona transporten diàriament quasi 400.000 passatgers que 
reclamen accions reals per millorar la qualitat del servei públic: la millora en les 
infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència de trens, un increment en 
la capacitat i en el nombre de trens en servei, més mesures d'accessibilitat a trens i 
estacions. 
 
Durant els darrers anys, tant a les Corts Generals de l'Estat com al Parlament de 
Catalunya s'han adoptat resolucions adreçades a instar els diferents governs a impulsar 
millores en el servei de rodalies de Catalunya i a millorar la informació sobre les 
incidències, però que han tingut un escàs compliment real. O bé no s'han complert els 
acords aprovats, o bé les actuacions realitzades han tingut una nul·la incidència en la 
millora i la qualitat del servei de rodalies. 
 
Fins i tot les actuacions impulsades pel mateix Govern de l'Estat han tingut uns resultat 
quasi imperceptibles. El 'Pla d'actuacions urgents', acordat pel Ministeri de Foment 
després del col·lapse que va patir el servei de rodalies els mesos d'octubre i novembre 
ha quedat en no-res. 
 
D'una banda, hi ha un problema de dèficit d'inversió, que tendeix a esdevenir 
estructural. En efecte, per bé que el 27 de setembre Estat i Generalitat van signar un 
conveni d'inversió per a la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims sis 
anys amb un compromís per part de l'Estat d'aportar 2.363 milions d'euros, el cert és que 
per al 2007 el Ministeri de Foment ha pressupostat una inversió de 37 milions d'euros. 
Amb aquest ritme es necessitaran mes de 63 anys per acabar totes les inversions 
previstes. 
 
D'altra banda, hi ha un problema greu de capacitat de gestionar correctament la xarxa de 
rodalies que s'ha agreujat de manera exponencial durant el darrer any.  
 
No té sentit que la mobilitat diària de milions de persones de Catalunya hagi de 
decidirse a 650 quilòmetres de distància.  
 
Cal afrontar de manera peremptòria el traspàs a la Generalitat dels serveis de transports 
de viatgers amb orígen i destinació a Catalunya, tal i com estableix l'article 169 de 



l'Estatut de Catalunya i fer-ho amb les dotacions econòmiques suficients per resoldre els 
dèficits assenyalats. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Denunciar el lamentable funcionament del servei de rodalies RENFE de 
Barcelona, i la falta de solucions correctes donades per la companyia i el Ministeri de 
Foment. 
 
Segon.- Instar el Govern Central al compliment urgent de les mesures del Pla de 
Mesures Urgents que va anunciar sota supervisió del Govern de la Generalitat i d'una 
comissió tècnica creada adhoc i depenent de l'ATM que avaluï l'estat de la xarxa i les 
mesures que el govern de l'Estat implementi. 
 
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat a negociar el traspàs immediat a la 
Generalitat dels serveis de transport de viatgers amb orígen i destinació en el territori de 
Catalunya, tal i com s'estableix en l'article 169 de 1'Estatut de Catalunya, amb la 
incorporació d'un fons de finançament extraordinari per fer front al dèficit d'inversions 
acumulat i a les necessitats futures de la xarxa de rodalies i regionals. 
 
Quart.-. Demanar al Govern Central el compliment del conveni Estat - Generalitat de 27 
de setembre 2006 que preveu una inversió de 2.363 milions per a la millora de la xarxa 
ferroviària a Catalunya en els pròxims 6 anys. 
 
Cinquè.- Sol.licitar al Govern Central que tal i com va acordar, augmenti el nombre de 
trens en hores punta per tal de reduir el col.lapse que pateix aquest servei.  
 
Sisè.-. Instar el Govern Central que elabori un informe sobre la puntualitat del servei de 
rodalies de Barcelona. 
 
Setè.- Instar el Govern Central que emprengui les mesures necessàries perquè s'eliminin 
totes les barreres arquitectòniques, i d'accessibilitat en els mateixos trens, existents, per 
tal de millorar-ne la seva mobilitat i fer el servei accessible al conjunt de tota la 
ciutadania. 
 
Vuitè.- Sol·licitar que RENFE indemnitzi als usuaris afectats pels retards patits a 
Catalunya en els últims mesos amb bonificacions als abonaments durant un període 
mínim de 3 mesos. 
 
Novè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat, al Congrés i al Senat, al Govern Central, a l'Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.' 
 
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA 
_____________________ 
 
3.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE 
BARBERÀ A LA FIGURA D'EN JOSEP GALCERAN DE PINÓS I 
ROCABERTÍ, PRIMER MARQUÈS DE BARBERÀ. 



 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE 
EL RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE BARBERÀ A LA FIGURA D'EN 
JOSEP GALCERAN DE PINÓS I ROCABERTÍ, PRIMER MARQUÈS DE 
BARBERÀ. 
 
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
'Atesa la necessitat que la història de la nostra ciutat formi part de la quotidianitat, per 
tal de no esdevenir una simple ciutat dormitori. 
 
Ateses les nostres arrels històriques, medievals, centrades en els dominis del Castell de 
Barberà i la seva projecció en el nostre desenvolupament com a poble. 
 
Atesa la figura del primer Marquès de Barberà en Josep Galceran de Pinòs i Rocabertí 
estretament lligada als fets de l'Onze de Setembre, fets que finalment representaren el 
seu empresonament i posterior mort en presó, així com la pèrdua temporal dels seus 
dominis (adjuntem resum/recopilació històrica). 
 
Presentem al Ple per a la seva aprovació els següents acords: 
 
ACORDS: 
 
1. Que des de l'Ajuntament es promogui la creació d'una comissió ciutadana per tal 
d'aprofundir històricament en la figura d'en Josep Galceran de Pinós i Rocabertí primer 
marquès de Barberà. 
 
2. Que aquesta comissió pugui comptar per poder desenvolupar les seves tasques amb 
els mitjans materials i humans que calguin. 
 
3. Que els treballs d'aquesta comissió formin part posteriorment de la nostra història 
local i siguin un referent, junt amb altres conceptes, per als nostres centres 
d'ensenyament. 
 
4. Que la ciutat de Barberà i en el seu nom l'ajuntament democràtic, prenent com a base 
la tasca realitzada per la comissió, reti homenatge, en forma de monument, ubicat a la 
nova plaça de la Cooperativa, a l'heroi de l'Onze de Setembre i primer marquès de 
Barberà Josep Galceran de Pinós i Rocabertí.' 
 
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA 
_____________________ 
 
4 PRÒRROGA CONTRACTE 
 
4.1 EXP.: SMSV940001. PRÒRROGA EXPRESSA CONTRACTE PRESTACIÓ 
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC, SEMAFORIA I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE 
FONTANERIA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.  
 



PRÒRROGA EXPRESSA CONTRACTE PRESTACIÓ SERVEI DE CONSERVACIÓ 
I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, SEMAFORIA I 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE FONTANERIA DELS EDIFICIS I 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.  
 
Expedient: SMSV940001. 
 
L'evolució normativa que, en matèria de contractació administrativa, s'ha vingut 
produint fins a la data, implica la conveniència o necessitat d'actualitzar la durada del 
contracte de prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic, 
semaforía i instal·lacions elèctriques i de fontaneria dels edificis i dependències 
municipals, segons conveni subscrit en data 1 d'abril de 1.995 amb l'empresa “Serveis i 
Aigües de Barberà, Empresa Municipal, SA” (SABEMSA).  
 
El propi règim legal i reglamentari vigent en l'actualitat (Reial decret Legislatiu 2/2000, 
de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova 
el seu Reglament, en vigor des del 27 d'abril de 2002), aconsella adoptar determinades 
mesures d'adequació i actualització de la durada del servei en qüestió, d'una banda, 
confirmant la seva vigència actual per raó de les pròrrogues tàcites que s'han vingut 
produint fins a la data, conforme a les previsions establertes en la clàusula 6a de 
l'esmentat Conveni, i, d'altra banda, mitjançant l'establiment de la seva pròrroga 
posterior, però de forma expressa; convertint així aquesta última mesura en una pràctica 
habitual a utilitzar i implantar en endavant, en lloc de considerar prorrogat el contracte 
de forma tàcita, com s'ha vingut fent fins a la data. 
 
I és en aplicació de les anteriors previsions i mesures que, després de les consultes 
realitzades amb la pròpia empresa SABEMSA i els serveis tècnics encarregats de la 
gestió, control i supervisió del servei, i oïdes així mateix els preceptius informes de 
Secretaria i Intervenció, de conformitat amb el previst, entre d’altres, en els arts. 59 de 
la vigent Llei de Contractes de les Administracions Públiques i 67,2, i) del seu 
Reglament, i en exercici de les facultats que en aquesta matèria atribueixen al Ple els 
articles 22 de la Llei de Bases del Règim Local, i 52 i 274 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya,  
 
S'ACORDA: 
 
PRIMER: Confirmar la vigència, fins a l’1 d'abril de 2007, del contracte que regeix la 
prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic i la semaforia 
del municipi, així com de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria dels edificis i 
dependències municipals, segons conveni subscrit amb l'empresa “Serveis i Aigües de 
Barberà, Empresa Municipal, SA” (SABEMSA).  
 
SEGON: Prorrogar de forma expressa, des d'aquesta data i fins a l’1 d'abril de 2.013, la 
durada de la prestació de l'esmentat servei, conforme al citat conveni subscrit. Tot això 
sense perjudici de les seves posteriors pròrrogues o renovacions, fins al període màxim 
de durada previst en la clàusula 6ª del conveni esmentat. 
 
TERCER: Notificar els anteriors acords a l'empresa SABEMSA, així com als 
departaments i persones responsables del control i supervisió del servei. 



 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
5 APROVACIÓ PROJECTE 
 
5.1 EXP.: SPEM070004. APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC DE REMODELACIÓ 
DEL COMPLEX EXPORTIU MUNICIPAL MARIA REVERTER, FASE II. 
 
APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC DE REMODELACIÓ DEL COMPLEX 
ESPORTIU MUNICIPAL MARIA REVERTER, FASE II. 
 
Expedient: SPEM070004. 
 
Vist el Projecte bàsic de remodelació del complex esportiu municipal Maria Reverter, 
fase II, redactat per Hernando & Sauqué, Arquitectes, SL, per encàrrec de l’Ajuntament, 
i de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar, amb caràcter d’obra local ordinària, el Projecte bàsic de 
remodelació del complex esportiu municipal Maria Reverter, fase II, redactat per 
Hernando & Sauqué, Arquitectes, S.L., per encàrrec de l’Ajuntament, que té un 
pressupost total d’execució per contracta de 5.996.848,23 €, IVA inclòs. Aquest 
projecte contempla la construcció de nous equipaments esportius, la reforma del pavelló 
esportiu actual per adequar-lo a les demandes actuals d’ús i la urbanització dels espais 
exteriors perimetrals que actualment estan sense urbanitzar (vorera carrer Monturiol), 
conforme a l’encàrrec finalment contractat. 
 
SEGON: Sotmetre aquest projecte a informació pública durant el termini de 30 dies, de 
conformitat amb el que disposen els articles 36 i següents del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i 235.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per tal 
que s'hi puguin presentar les al.legacions o reclamacions que es creguin oportunes.  
 
TERCER: Considerar aprovat definitivament el projecte, sense necessitat d’adoptar cap 
més acord de forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués 
formulat cap al.legació. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
6 APROVACIÓ MODIFICACIÓ 
 
6.1 EXP.:UGCV060002. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ. 
 
APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ. 
 
Expedient: UGCV060002. 



 
A proposta de l’Àrea de Serveis Territorials, 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 la modificació del Conveni Marc de col·laboració en matèria 
d’habitatge, urbanisme i activitats, subscrit en data 30 de novembre de 2006 amb 
l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL), actualment Direcció de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge de la Diputació de Barcelona. La modificació del conveni esmentada té per 
objecte, bàsicament, ampliar el catàleg de serveis amb nous tipus de suport als ens 
locals, que es concreten en accions concertades per a la promoció d’habitatge protegit 
mitjançant la constitució d’un Registre d’entitats, per al seu desenvolupament, i en la 
possibilitat de gestió per compte dels ens locals de la tramitació dels procediments 
administratius regulats en matèria de llicències d’activitats; quedant la resta del conveni 
inalterat. 
 
SEGON: Aprovar en conseqüència el Text Refós del Conveni Marc resultant, un cop 
introduïdes les modificacions referides al punt anterior, segons document annex tramès 
per la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de 
Barcelona, mitjançant escrit de 29 de gener de 2007.  
 
TERCER: Facultar expressament l’Alcaldia per a la signatura del Text Refós del 
Conveni esmentat i per a la realització de tots aquells tràmits necessaris per a les 
finalitats perseguides. 
 
QUART: Notificar aquests acords a la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats de la Diputació de Barcelona. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
7 DONAR COMPTE AL PLE  
 
7.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA. 
 
DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA. 
 
En cumpliment d'alló 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 dona 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. 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 



 
8. MOCIONS D'URGÈNCIA. 
 
Seguidament i prèvia declaració d'urgència a l'efecte de la seva inclusió en l'Ordre del 
Dia, consignat en la convocatòria, s'inclouen les següents mocions amb el resultat que 
per a cadascuna d'elles se indica. 
_____________________ 
 
8.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ RELATIVA A LES MILLORES I EL TRASPÀS DE 
RODALIES RENFE A CATALUNYA. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
RELATIVA A LES MILLORES I EL TRASPÀS DE RODALIES RENFE A 
CATALUNYA. 
 
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
'Per als usuaris de Renfe en els trens de rodalies el servei és, massa sovint, molt 
deficient, especialment a les hores punta on les aglomeracions són habituals: insuficient 
capacitat dels trens per acomodar tots els que hi volen pujar, retards sense que se 
n’informi als usuaris i sense que puguin conèixer quan arribaran a llur destinació; 
constants avaries tant de la infraestructura com del material mòbil; trens, estacions i 
màquines expenedores de bitllets no adaptades per a persones amb algun tipus de 
discapacitat física o sensorial, etc. 
 
Els trens de rodalies de Barcelona transporten diàriament quasi 400.000 passatgers que 
reclamen accions reals per millorar la qualitat del servei públic: la millora en les 
infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència de trens, un increment en 
la capacitat i en el nombre de trens en servei, més mesures d’accessibilitat a trens i 
estacions. 
 
Durant els darrers anys, tant a les Corts Generals de l’Estat com al Parlament de 
Catalunya s’han adoptat resolucions adreçades a instar els diferents governs a impulsar 
millores en el servei de rodalies de Catalunya i a millorar la informació sobre les 
incidències, però que han tingut un escàs compliment real. O bé no s’han complert els 
acords aprovats, o bé les actuacions realitzades han tingut una nul·la incidència en la 
millora i la qualitat del servei de rodalies. 
 
Fins i tot les actuacions impulsades pel mateix Govern de l’Estat han tingut uns resultat 
quasi imperceptibles. El “Pla d’actuacions urgents”, acordat pel Ministeri de Foment 
després del col·lapse que va patir el servei de rodalies els mesos d’octubre i novembre 
ha quedat en no-res. 
 
D’una banda, hi ha un problema de dèficit d’inversió, que tendeix a esdevenir 
estructural. En efecte, per bé que el 27 de setembre Estat i Generalitat van signar un 
conveni d’inversió per a la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims sis 
anys amb un compromís per part de l’Estat d’aportar 3.700 milions d’euros, dels quals 
1.800 es dedicarien a rodalies, el cert és que per al 2007 el Ministeri de Foment ha 



pressupostat una inversió de 37 milions d’euros.  
 
D’altra banda, hi ha un problema greu de capacitat de gestionar correctament la xarxa 
de rodalies que s’ha agreujat de manera exponencial durant el darrer any. 
 
Cal afrontar de manera peremptòria el traspàs a la Generalitat dels serveis de transports 
de viatgers amb origen i destinació a Catalunya, tal i com estableix l’article 169 de 
l’Estatut de Catalunya i fer-ho amb les dotacions econòmiques suficients per resoldre 
els dèficits assenyalats. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Denunciar el lamentable funcionament del servei de rodalies RENFE de 
Barcelona, i la manca d’ anticipació en les solucions donades per la companyia i el 
ministeri de Foment. 
 
Segon.- Instar el Govern Central al compliment urgent de les mesures del Pla de 
Mesures Urgents que va anunciar sota supervisió del govern de la Generalitat i d’una 
comissió tècnica creada àdhuc i depenent de l’ATM que avaluï l’estat de la xarxa i les 
mesures que el govern de l’Estat implementi. 
 
Tercer.- Donar suport al Govern de la Generalitat a negociar el traspàs immediat a la 
Generalitat dels serveis de transport de viatgers amb origen i destinació en el territori de 
Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, amb la 
incorporació d’un fons de finançament extraordinari per fer front al dèficit d’inversions 
acumulat i a les necessitats futures de la xarxa de rodalies i regionals.  
 
Quart.-. Demanar al Govern Central el compliment del conveni Estat - Generalitat de 
27 de setembre 2006 que preveu una inversió de 3.700 milions per a la millora de la 
xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims 6 anys. 
 
Cinquè.- Sol.licitar al Govern Central que tal i com va acordar, augmenti el nombre de 
trens en hores punta per tal de reduir el col.lapse que pateix aquest servei. 
 
Sisè.-. Instar el Govern Central que elabori un informe sobre la puntualitat del servei de 
rodalies de Barcelona  
 
Setè.- Instar el Govern Central que emprengui les mesures necessàries perquè 
s’eliminin totes les barreres arquitectòniques, i d’accessibilitat en els mateixos trens, 
existents, per tal de millorar-ne la seva mobilitat i fer el servei accessible al conjunt de 
tota la ciutadania. 
 
Vuitè.- Sol·licitar que RENFE indemnitzi als usuaris afectats pels retards patits a 
Catalunya en els últims mesos amb bonificacions als abonaments durant un període 
mínim de 3 mesos. 
 
Novè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat, al Congrés i al Senat, al Govern Central, a l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.' 
 



VOTACIÓ: 
 
Vots a favor: 19 
Vots en contra: 
Abstencions: 2 
_____________________ 
 
8.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-
AM, CIU, PP, ICV-EUIA, PCPB I PSC-PM AMB MOTIU DE LA 
COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM, CiU, PP, ICV-
EUiA, PCPB I PSC-PM AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE 
MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 
 
Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM, CiU, PP, ICV-EUiA, PCPB i PSC-
PM, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació: 
 
'En aquest 8 de març les forces polítiques hem d'adoptar, definitivament, mesures 
eficaces perquè la igualtat real i total sigui un dret aconseguit i no una reivindicació 
pendent. La igualtat ha de ser el nostre objectiu prioritari, perquè la ciutadania ens ha 
atorgat la responsabilitat de, entre altres comeses, modificar els hàbits culturals i de 
conducta que encara perviuen en la societat i que segueixen permetent que gran part de 
la humanitat pateixi discriminació només per raó del seu sexe. 
 
En l'àmbit d'igualtat, és necessari que, des de les nostres competències polítiques, 
s'abordin íntegrament totes aquelles matèries que la desigualtat està present.  
 
En l'àmbit laboral, és necessària la intervenció directa en el compliment de la legislació, 
per impedir les discriminacions salarials i/o professionals, especialment, en aquelles 
empreses que optin a contractes amb l'Administració. I que les polítiques de formació i 
ocupació incorporin realment la perspectiva de gènere en totes les actuacions.  
 
En el nostre àmbit territorial es necessita la immediata intervenció política i 
pressupostària, per a crear una xarxa de prestacions i de recursos socials que facilitin a 
les dones la incorporació plena a la vida pública, professional i laboral.  
Un altre dels nostres compromisos polítics ha de ser que la publicitat i els mitjans de 
comunicació de la nostra competència, no puguin emetre missatges discriminatoris i 
ofensius contra la dignitat de les dones.  
 
Ens correspon igualment, declarar al nostre territori “societat lliure de violència 
sexista”, disposant per a això totes les mesures al nostre abast. 
 
Per tot l’exposat, els grups municipals d’ERC-AM, CiU, PP, ICV-EUiA, PCPB I PSC-
PM proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.-Col·laborar, dins del marc competencial propi, amb el Govern de la Nació i amb el 
Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en el desenvolupament i aplicació de 
totes les mesures previstes en la Llei Integral de mesures urgents contra la Violència de 



Gènere, amb la finalitat conjunta d'eradicar de la nostra societat, com més aviat, les 
agressions i els crims contra les dones. 
 
2.-Sol·licitar al Govern de la Nació que adopti les mesures necessàries per a eliminar la 
discriminació laboral que sofreixen les dones el salari, de les quals, és de mitjana un 27 
per cent més baix que el dels homes a través de mecanismes de incentivació a les 
empreses per a equiparar els sous, recomanacions per a una millor reorganització 
horària en el treball i promoure la presència de dones en els òrgans de direcció. 
 
3.- Impulsar la coordinació i cooperació entre totes les Administracions Públiques, 
cadascuna en el marc de les seves competències, possibilitant la participació dels 
Governs Locals en l'aplicació de la Llei Integral contra la violència de Gènere i la Llei 
de Dependència, amb la dotació de recursos suficients.  
 
4.- Sol·licitar igualment al Govern de la Nació i al Govern de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya, en el marc de les seves competències, una modificació de la legislació 
vigent, per a estimular i facilitar la participació de les dones en els àmbits de presa de 
decisions per a aconseguir una democràcia paritària en la confecció de llistes electorals i 
en l'elecció de càrrecs de responsabilitat pública, per part dels partits polítics. 
 
5.- Traslladar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, a la mesa del 
Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat.' 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
8.3 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-
AM, CIU, PP, ICV-EUIA, PCPB I PSC-PM SOBRE EL RECONEIXEMENT DE 
LA CIUTAT DE BARBERÀ A LA FIGURA D'EN JOSEP GALCERAN DE 
PINÓS I ROCABERTÍ, PRIMER MARQUÈS DE BARBERÀ. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM, CiU, PP, ICV-
EUiA, PCPB I PSC-PM SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA CIUTAT DE 
BARBERÀ A LA FIGURA D'EN JOSEP GALCERAN DE PINÓS I ROCABERTÍ, 
PRIMER MARQUÈS DE BARBERÀ. 
 
Moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM, CiU, PP, ICV-EUiA, PCPB i PSC-
PM, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació: 
 
'Atesa la necessitat que la història de la nostra ciutat formi part de la quotidianitat, per 
tal de no esdevenir una simple ciutat dormitori. 
 
Ateses les nostres arrels històriques, medievals, centrades en els dominis del Castell de 
Barberà i la seva projecció en el nostre desenvolupament com a poble. 
 
Atesa la figura del primer Marquès de Barberà en Josep Galceran de Pinós i Rocabertí 
estretament lligada als fets de l'Onze de Setembre, fets que finalment representaren el 
seu empresonament i posterior mort en presó, així com la pèrdua temporal dels seus 
dominis. 
 



Presentem al Ple per a la seva aprovació el següent  
 
ACORD: 
 
Que des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es promogui la creació d'una comissió 
que integri l’Associació d’Història de Barberà, i altres especialistes del món acadèmic, 
per tal d’elaborar un dictamen sobre la figura històrica d’en Josep Galceran de Pinós i 
Rocabertí.' 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
9. PRECS I PREGUNTES. 
____________________ 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acta, i va 
aixecar la sessió a les 21:50 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., 
 


