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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 3 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 27/03/2013.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  27/03/2013,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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CULTURA

2.- SUBVENCIONS
2.01.- EXP.: 7/13. SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CURS 2011-2012.

SERVEIS ECONÒMICS

3.- RECONEIXEMENT
3.01.- EXP.: IPRC 2013/02. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

4.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
4.01.- EXP.: HAVV2013/01. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS 
MUNICIPALS PER A L’ANY 2013.

SERVEIS TERRITORIALS

5.- CONCESSIÓ
5.01.- EXP.: UBCU130001. CONCESSIÓ DRET D'ÚS LOCAL MUNICIPAL UBICAT A 

RDA. STA. MARIA, 213 PER DESTINAR-LO A CENTRE SANITARI DE 
REHABILITACIÓ I TRACTAMENTS.

6.- RECURS DE REPOSICIÓ
6.01.- EXP.: UBVV070004. ESTIMACIÓ PARCIAL RECURS DE REPOSICIÓ.

7.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI PARC 

CENTRAL DEL VALLÈS.

SECRETARIA GENERAL

8.- MOCIONS PORTAVEUS
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA EN 

DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I CONTRA LES 
RETALLADES A RÀDIO BARBERÀ.

8.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER 
ACABAR AMB LA IMPUNITAT DELS DEUS ANYS DE GUERRA I OCUPACIÓ 
A L'IRAQ.

8.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER 
EXIGIR EL MANTENIMENT DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS.

8.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER 
SOL·LICITAR L'APROVACIÓ D'UNA LLEI PEL MÍNIM VITAL DE LES 
PERSONES.
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8.05.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER 
RECLAMAR L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS SAHARAUÍS DEL 
CAMPAMENT GDEIM IZIK.

ALCALDIA

9.- DONAR COMPTE AL PLE 
9.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

11.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201303. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
27 de febrer de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS.
_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents:

Sr. Báez: (...) una intervenció meva, al punt 5.1, al sisè paràgraf, jo parlo de la «baula» de 
l’eslabón , i el transcriptor ha posat la «vàlvula» del eslabón. Per tant, és la «baula» i no la 
«vàlvula». Només és això.

Això de la vàlvula no té sentit, no? Però també, fonèticament, és fàcil confondre-ho.

Sr. del Frago: Molt bé. Doncs prenem nota i passarem a la correcció. 

Alguna altra intervenció? Per tant, donaríem l’acta del Ple de la sessió anterior per aprovada.
_____________________

2 SUBVENCIONS

2.1 EXP.: 7/13. SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  CURS 
2011-2012.

SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CURS 2011-2012.

Expedient: 7/13.
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1. Atès el capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre que regula les subvencions i les transferències de 
la Generalitat de Catalunya.

2. Atès el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya que regula els convenis de 
col·laboració entre administracions públiques.

3. Atès l’article 200.2 d la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’ensenyament que disposa que el 
Departament pot subvencionar ensenyaments de règim especial.

4. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, el mòdul 
de subvenció que s’aplica per al curs 2011-2012, és de 230 euros per alumne i curs 
escolaritzat en escola de música i 150 euros per alumne i curs escolaritzat en escola de dansa, 
d’edat compresa entre 4 i 18 anys.

5. Atès la voluntat municipal d’articular una proposta formativa en l’àmbit musical, adreçada 
als ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès mitjançant l’Escola Municipal de Música.

6. Atès la sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a les escoles de música i dansa – Curs 2011/2012.

7. Atès la proposta de conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per al 
sosteniment del funcionament de l’Escola de Municipal de Música, per al curs 2011-2012.

En conseqüència, a proposta de la tinenta d’alcalde regidora de Cultura, es proposa l’adopció 
del següent

ACORD:

PRIMER: Acceptar la subvenció per al finançament de les despeses de funcionament i les 
despeses de personal docent de l’Escola Municipal de Música per a l’escolarització del curs 
2011-2012, per un import de 82.340,00 euros. 

SEGON: Aprovar la signatura del conveni, adjunt a aquest expedient, entre l’administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès, per al sosteniment del funcionament de l’Escola de Municipal de Música, 
per al curs 2011-2012.

TERCER: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la tinenta 
d’alcalde de Cultura i Festes, Sra. M. Teresa Colomer i Mur, per a la signatura de tots els 
documents que sigui necessaris per a la tramitació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
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Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:

Sra. Colomer: Bona tarda. Bé, com molt bé ha dit l’alcaldessa, això és l’acceptació de la 
subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya per a les despeses de funcionament i 
despeses de personal docent de l’Escola Municipal de Música.

Això es tracta dels alumnes escolaritzats el curs 2011-2012, a raó de 230 euros per alumne, 
per 358 alumnes, que són els que hi van haver aquest curs.
Abans aquesta acceptació no anava per Ple, però ara un dels requisits que demana la 
Generalitat de Catalunya és que vagi pel Ple, que s’aprovi per Ple.

Això, aquests preus... Bé, l’import aquest, els 230 euros per alumne són... quan ja vam 
calcular els preus públics que estan actualment vigents a l’Escola de Música, ja vam tenir en 
compte aquest import, perquè és el que ja us vam comentar que passaria. Finalment, sí, ens 
donen 230 euros per alumne.

I bé, és en tot cas acceptar aquesta subvenció. Parlem del curs 2011-2012. I en principi, bé, és 
l’acceptació aquesta. 

Sr. Rivera:  Gràcies. A veure, votarem a favor, no podia ser d’una altra manera, però sí que 
volíem fer constar la nostra... el nostre neguit perquè, com passava amb les escoles bressol, el 
tema de l’Escola de Música continua baixant, i el que no tenim clar i el que si que volíem 
preguntar a la regidora és, quina perspectiva tenim per al curs següent, que és aquest que ja 
estem cursant? Gràcies.

Sr. Gallego: A ver, Cataluña vive una situación extrema de crisis económica, con problemas 
de tesorería y dificultades para atender a pagos pendientes, y es verdad que no se puede seguir 
incrementando la deuda y los gastos, porque aunque subes impuestos, esto no sirve para nada.

Pero hay otros gastos que sí que se habrían de recortar, y no precisamente estos. Ha dicho la 
concejala de que 82.340 euros de subvención entre 358 alumnos, dan 230 por alumno y curso, 
2011-2012. Pero el curso 2010-2011 era el doble, eran 460 euros, por lo tanto han bajado a la 
mitad.

Y Cataluña es la única comunidad autónoma que no ha aprobado sus presupuestos de este año 
2013, sino que están prorrogados los del 2012. Y esperamos que –como dice Rivera– que en 
el curso 2012-2013 no sigan dividiendo entre dos, la subvención, porque si no, a la larga el 
sostenimiento de enseñanzas de régimen especial irán a cargo de los padres y el 
ayuntamiento. ¿O quizá también solo a cargo de los padres?

Y es que hay gobiernos incapaces, que es verdaderamente el problema que padecemos. Y 
espero que cuando llegue el momento, los padres de estos 358 alumnos se acuerden de esto, 
¿eh? Lo mismo que los que llevan a sus hijos a las distintas guarderías, o los que los llevan a 
la escuela Marta Mata sin edificio. Y a las familias a las que no se les paga las ayudas 
pendientes de la rehabilitación de La Románica, 262.000 euros que les deben.

Y espero que todas estas familias recuerden a quien solo preocupa convocar un referéndum. 
Y ahora va el presidente a hablar con…, o sea –perdón–, el presidente Mas a hablar con el 
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presidente del gobierno, de tapadillo, a pedir auxilio.

Y si esto no lo recuerdan estas familias, nosotros en su momento se lo recordaremos.

Y, lógicamente, votaremos a favor. 

Sr. Rodríguez: Bona nit a tothom. La Plataforma també votarà a favor d’aquest punt. 
Òbviament no hi ha cap argument per votar-ho en contra, quan és rebre diners. El que sí que 
estem d’acord –com suposo que estarà també d’acord la resta de portaveus i la resta de grups, 
així com l’equip de govern– és que la cosa cada vegada va a pitjor; que la subvenció d’aquest 
curs era la meitat de la del curs 2010-2011, i que pel 2012-2013, ja veurem.

I que aquí es va fer un esforç gran quan es van negociar les taxes per adaptar aquesta merma 
de pressupost a la nova situació, però pensem que aquest camí està exhaurit, és a dir, que no 
podem continuar per aquesta banda. I per tant, jo seria partidari de dir que, encara que sigui 
només el derecho al pataleo, però que ens poséssim d’acord per reclamar també en aquest 
punt, a la Generalitat de Catalunya, que no hi hagi cap altra disminució del pressupost ni 
d’escoles bressol ni de les escoles municipals de música, perquè això ens abocaria 
directament al tancament d’aquest servei.

Per tant, instaria a la mateixa regidora que, en el moment que li sembli oportú, doncs redactar 
o escriure, com a moció o com a acord de tots els grups del Ple, fer arribar al Departament 
d’Ensenyament la nostra queixa i el nostre neguit per aquesta circumstància. Gràcies.

Sra. Colomer: Doncs... Bé, jo estic molt d’acord amb això que comentaves. Jo crec que ho 
hem de tenir en compte, pel que tu deies, Pepe, doncs nosaltres pensem i esperem, que ja que 
són pressupostos prorrogats, doncs que puguem disposar del mateix import.

Hem fet alguna gestió, però en aquests moments no ens diuen res. Per tant, jo espero i desitjo 
que així sigui, perquè penso que és voluntat de tot l’equip, de totes les persones que estem 
aquí, continuar amb l’escola de música, tirar-la endavant i tal. I si hem de fer una moció 
demanant que això sigui així, ho farem.

_____________________

3 RECONEIXEMENT

3.1 EXP.: IPRC 2013/02. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS.

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

Expedient: IPRC 2013/02.

Vistes les memòries elaborades pels diferents tècnics d’aquest ajuntament i subscrites per les 
àrees gestores de les despeses d’aquest expedient.
 
Vistes les factures que es relacionen, en el document adjunt a la present proposta, per 
despeses realitzades durant l’exercici 2012 que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost 
de l’exercici esmentat per manca de dotació pressupostària o bé per tancament i liquidació del 
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mateix.

Vist l’informe d’Intervenció número 2013/09, que compta amb la conformitat de Secretaria i 
allò que estableixen els articles 26.2 c) i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, i les bases 36 i 37 de les Bases 
d’execució del pressupost per a l’exercici 2011, referent al reconeixement extrajudicial de 
crèdits.

Per tot l’exposat anteriorment,
 
S’ACORDA:

Procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió administrativa de les 
actuacions, i aprovar la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es 
relacionen, en els documents adjunts, per import total de 298.430,07 euros corresponents a 
l’exercici 2012.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11  
Vots en contra:
Abstencions: 10

_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:

Sr. Garcés: Bona nit. El que proposem al punt 3, el reconeixement extrajudicial de crèdit, 
seria acordar aquest procediment per via de conversió administrativa de les actuacions, i 
aprovar la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que estan incloses en 
l’expedient, per un import total de 298.430,07 euros corresponents a l’exercici 2012.

Una mica d’història de per què, d’on estem i on hem arribat. Hem de tenir en compte que 
venim d’un exercici 2011, que és l’anterior al que estem avui reconeixent. Recordeu-vos que 
en l’exercici 2011 –que va ser un any molt, molt, molt complicat amb la gestió econòmica de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès– vam arribar a tancar, en primer lloc, amb un romanent 
de tresoreria negatiu, amb la qual cosa no vam poder absorbir cap factura de les que van 
quedar pendents en aquell exercici. I vam haver de fer un reconeixement extrajudicial de 
crèdits per una suma superior al 1.166.000 euros.

Dintre –sabeu– dels esforços que estem fent de regularitzar al màxim aquesta situació, doncs 
dintre de l’exercici del 2012, hem pogut absorbir tot aquest 1.016.000 euros –1.166.000 
euros, perdó– i al final, ens han quedat aquests 298.000 euros, que corresponen concretament 
només a quatre conceptes. Aquesta vegada teníem, per una banda, 156.000 euros que 
corresponien a tractament de residus; 78.000 euros corresponents a gas; 56.000 euros 
corresponents al tema de mobilitat i autobusos; i només 8.000 euros a resta de factures de 
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totes les àrees municipals.

És a dir, jo crec que l’esforç que s’ha fet ha estat immens, per  totes les àrees. Inclús en 
aquests tres conceptes més significatius, com són subministraments, tractament de residus i 
bus, també s’ha reduït del que va provenir del 2011. És a dir, hem pogut absorbir tot el 
pressupost del 2012 i algunes de les factures antigues. I això demostra que el pressupost que 
s’ha fet dintre del 2012, sí que encabia perfectament tot el seu consum, fins i tot el problema 
més gran que teníem, que era el tema del consum elèctric, que afortunadament, doncs, ja hem 
pogut regularitzar-ho.

El que intentarem és que, quan tinguem el tancament del 2012, puguem absorbir aquest 
import de forma que ja no penalitzi el pressupost del 2013, i d’aquesta forma ja quedi d’una 
vegada regularitzada aquesta situació. Moltes gràcies.

Sr. Rivera: Gràcies. A veure, ja ens tornem a trobar amb el tema del reconeixement 
extrajudicial. Hi ha un punt que podríem dir de llum, i és que no tenim factures elèctriques, 
en aquest cas, que és benvingut. Però, evidentment, nosaltres no podem donar suport a 
aquesta proposta, perquè si recordeu l’última votació que vam fer sobre modificacions de 
crèdit, ja vam dir: «Si aquella modificació havia de servir per netejar i no haver d’arrossegar 
pressupostos vells en aquest, doncs li donàvem suport.» I vam votar a favor, amb aquest 
benefici del dubte, però veiem que no era suficient.

I volem separar dues coses. D’una banda està el tema dels busos, i el tema de l’àrea 
metropolitana, que és evident que l’arrosseguem perquè l’any passat vam cobrir les factures 
impagades de l’any anterior. Per tant, era una cosa que es podia preveure, tot i que no s’ha 
pogut pagar. Això d’una banda.

Senyalar que en aquest cas de l’àrea metropolitana, hem trobat les factures d’octubre i 
novembre, però no la de desembre. Per tant, aquesta l’haurem de comptabilitzar en la partida 
també de 2013. I hauríem de tenir alguna previsió de com ho cobrirem, això.

I després, hi ha un tema que sí que ens sorprèn molt, que és el tema de les factures de gas, que 
hi ha una casuística brutal. Com a exemple, per no allargar-me, tenim una factura de gas de 
l’escola El Bosc, amb una lectura estimada el 5 d’agost de 2011 de 10.619 metres cúbics –o 
com es digui– i la lectura real al febrer de l’any següent, continua sent 10.619. Val? Per tant, 
segurament el que tenim és un problema de gestió de factures, en aquest cas, val? I el que no 
podem compartir és que això, que és de 2011, però factures que són de 2008, doncs les estem 
arreglant ara. Això no! No podem estar d’acord.

Per tant, no li donarem suport. Evidentment, com que els serveis s’han prestat, tampoc no 
votarem en contra. Ja saben que no votem en contra, ens abstindrem, però no podem 
compartir aquesta proposta. Gràcies. 

Sr. Fernández: Buenas noches. Bien, parece que el ajuste presupuestario ha llegado también 
a megafonía, porque hemos pasado del estéreo al mono en poco tiempo. Pero bien, en cuanto 
al punto éste, nosotros también nos vamos a abstener, de la votación.

No le vamos a dar apoyo porque, en primer lugar, tengo que disentir de algo que ha dicho el 
regidor de Hacienda, que dice que en este año 2012 vamos a acabar con este problema, del 
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diferimiento del gasto no cubierto en un ejercicio y trasladarlo a otro. Esa es su impresión, y 
de hecho en el informe de…, en su informe así lo dice, pero también si vemos los otros 
informes técnicos del Área de Servicios Territoriales, o incluso el propio de la Intervención, 
vienen a decir todo lo contrario. A corroborar, a advertir, que no va a haber, en este ejercicio 
2012, suficiente crédito presupuestario para atender a los gastos de este año. Precisamente, 
porque estamos dedicando a pagar un gasto de ejercicios anteriores.

El motivo no es tanto ver cuál es el gasto, si es gas o electricidad, o en este caso movilidad... 
Yo creo que, ¿por qué estas partidas son las que siempre fallan? Pues, básicamente, por una 
cuestión –entendemos nosotros– de política, porque estas partidas era muy previsible que 
tuvieran ese importe. Y así, de hecho, todos los grupos municipales ya advertimos, en el 
momento en que se aprobaban esos presupuestos de años anteriores, que estaban por debajo 
de la dotación necesaria. Y entonces, ¿por qué se preveía una menor dotación? Pues 
básicamente, porque de esa manera se traspasaba ese gasto a otro tipo de partidas, de gastos, 
que serían mucho más discutibles que ahora mismo estuviéramos pagando. Estaríamos, a lo 
mejor, hablando de facturas pues dedicadas a otros menesteres que sería mucho más 
llamativo, y no sería tan indispensable y tan necesario –como dice en el informe– para los 
servicios municipales.

Entonces, desde nuestro punto de vista, entendemos que sí que es cierto que se está 
corrigiendo esta anomalía, irregularidad, habla de su propio informe y, en cierta manera, pues 
no votaremos en contra, precisamente, por esta tendencia. Pero ya le digo, nuestra posición va 
ser la de la abstención. Gracias.

Sr. Rodríguez: A veure. Bona nit, novament. La Plataforma també s’abstindrà en aquest punt 
perquè, bé, sap vostè que nosaltres, ni els reconeixements extrajudicials ni, en alguns casos, 
les adaptacions que vostès fan del pressupost, ens convencen massa.

Sí que hem de reconèixer en aquest punt, com a positiu, que una de les coses que ens 
llastrava, en els anys darrers, que era la despesa d’energia elèctrica, sembla que hem arribat al 
punt que aquesta despesa està controlada i podem preveure exactament quina serà. Però, bé, 
veiem que sempre hi ha alguna qüestió, com en aquest cas els rebuts de gas que ens..., bé, no 
sabem si és el mecanisme de control, el mecanisme administratiu el que ens falla, però ens 
provoca aquests desenquadres, com en aquest cas que són 298.000 euros.

Òbviament, no els podem comparar amb el més d’un milió d’euros de l’any 2011, però està 
clar que la tendència hauria de ser que no n’hi hagués, més que aquests serrells –com vostè 
diu–, que és normal que es produeixen per totes aquelles factures que arriben, doncs, fora del 
procés administratiu, o que arriben molt tard el mes de desembre i que no es poden entrar 
dins del pressupost de l’any. Però que, òbviament, no haurien de pujar fins als 300.000 euros 
gairebé, com pugen en aquesta ocasió.

Per tant, la Plataforma en aquest cas, s’abstindrà. Gràcies.  

Sr. Garcés: Sí, jo en primer lloc el que vull és felicitar els equips tècnics i els responsables 
polítics de totes les àrees per l’esforç enorme que han fet per poder reduir aquesta situació. I, 
per tant, una gran satisfacció que això s’hagi produït. I m’hagués agradat, doncs, encara 
baixar-lo més, però jo crec que realment l’esforç que s’ha fet és enorme i que el camí pel que 
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anem és molt, molt, molt positiu.

Des d’aquest punt de vista, algunes coses concretes que s’han dit. La factura de desembre de 
l’àrea Metropolitana, té data d’emissió –de l’Àrea Metropolitana– de febrer 2013. Aquesta 
sempre l’emeten tard, ells. És a dir, en aquest sentit, nosaltres, cabrien els 12 mesos que ens 
facturessin dintre del 2013 sense cap problema. És a dir, és una forma... ells sempre facturen 
a mes vençut, a diferència d’altres proveïdors.

En quant a la previsió pressupostària, la idea és que hi hagi un superàvit el 2012, amb lo  qual 
poder absorbir això, ja ho deia. I no és veritat el que diu el portaveu del Partit Popular, 
referent que es diu a l’informe que no hi haurà superàvit el 2012. Això no ho diu l’informe. 
El que diu és que, lògicament, sense saber el tancament de l’any anterior, la previsió que hi 
hauria seria d’absorbir-ho en el 2013. Però no parla per res del 2012. Per tant, m’agradaria 
que es llegeixin les coses textualment, i no es tergiversés el que realment està escrit en els 
informes.

I per la part d’això que es parlava del gas, és algo  que sí que hem de controlar. Algo raro  s’ha 
produït. De fet, n’hi ha fins i tot... i a la Informativa es va comentar amb tots els membres que 
van assistir, que fins i tot van sortir factures del 2009, 2010, 2011 d’alguns comptadors molt 
concrets que... De fet, si això ja... segurament hagués pogut cabre en alguns altres anys. Amb 
lo  qual, tot el volum de gas potser hauria sigut molt més petit del que estem reconeixent en 
aquests moments.

Bé, els comptadors és complicat. Un altre dels factors que tenim també és la contractació. No 
és el mateix contractar un servei, que si no és fàcil fer el plec de condicions i fer tot el procés 
de contractació segons la Llei, que contractar un comptador de gas, que per costum només 
tens un proveïdor; el contractes directament, te’l posen... Bé, són coses que hem d’anar 
millorant. I sobretot aquest control també dels comptadors.

És possible que el tema de l’esforç enorme que s’ha fet pel tema del control de la llum –que 
jo crec que ha estat molt, molt important–, doncs al final t’ha deixat que alguna coseta 
s’escapés. Però jo crec que sempre pot quedar alguna factura, però intentarem, lògicament, 
que això, doncs ja vagi finalitzant aquesta tendència positiva en què ens trobem.

_____________________

4 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL

4.1 EXP.: HAVV2013/01. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODI FICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I 
PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L’ANY 2013.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
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REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L’ANY 
2013.

Expedient: HAVV2013/01.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, 
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i 
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vist l’informe de la Intervenció de Fons.

FONAMENTS DE DRET

1. El  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
2. L’article 175 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en què s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals.
3. Memòria del Regidor d’Hisenda i l’informe de la Intervenció municipal.

De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa 
l’adopció de l'acord següent

ACORD: 
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PRIMER: Aprovar les modificacions de:

- La taxa 2.10: Taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública.

SEGON: Aprovar la derogació de: 

- La taxa 2.17: Taxa per a la prestació de serveis d’inspecció sanitària per al sector 
minorista alimentari.

- La taxa 2.18: Taxa per la prestació del servei d’inspecció sanitària per a establiments on 
es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pircing.

- Taxa per a la prestació del servei de menjador a les llars d’infants municipals.

TERCER: Aprovació de:

- Taxa 2.17: Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària.

El text de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com document 1.

QUART: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals 
anteriors i  les modificacions de les  Ordenances modificades, durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les modificacions de les Ordenances esmentades, els 
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents: 

Sr. Garcés: Com ja ho hem explicat també en alguna informativa, i en alguna reunió amb 
portaveus, el nostre objectiu amb el tema de les ordenances –traient la d’impostos, que sí que 
tenim una obligació de devengo anual–, és d’anar-les revisant i anar-les millorant a mesura 
que tenim i disposem d’informació. En aquest sentit, el que fem, en aquest cas, és l’aprovació 
provisional d’unes petites modificacions, que ara us passaríem una mica a explicar quins són 
realment els acords que proposem.
En aquest cas, els acords seria aprovar les modificacions de la taxa 2.10, taxa per a l’ocupació 
del sòl, subsòl i volada de la via pública. En aquest cas estem parlant, fonamentalment, pel 
tema de la gestió de les terrasses dels bars i els restaurants. Ara ho explicaré. En el segon, 
aprovar la derogació de la taxa 2.17, taxa per a la prestació de serveis d’inspecció sanitària 
per al sector minorista alimentari. I la taxa 2.18, taxa per la prestació del servei d’inspecció 
sanitària per a establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, 
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que van lligades a la part tercera d’aprovació de la 2.17, taxa per la prestació de serveis 
d’inspecció i prevenció sanitària. El que fem és, tot el que són serveis d’inspecció i prevenció 
sanitària, els fiquem en una única taxa i, per tant, suprimim les altres dues.

I l’última –que també forma part del punt segon de l’acord–, que és aprovar la derogació de la 
taxa per a la prestació del servei del menjador a les llars d’infants municipals, que és una taxa 
que ja estava derogada realment, però quan es va fer la publicació definitiva de l’aprovació de 
les ordenances del 2012, aquesta línia no es va publicar. Però en les ordenances provisionals 
ho vam dir, i sabeu que tant la de llar d’infants com la de prestació de serveis de menjador, en 
el 2013, ja és un preu públic, ja no és una taxa. O sigui que, realment, això només és corregir 
un error material, que es va produir en la publicació definitiva, en el Butlletí Oficial de la 
Província.

Com us deia, en el primer cas, en el tema de la taxa de les terrasses, és un tema més 
administratiu que no de preu. El que estem intentant és facilitar i allisar el procediment. Aquí 
hi ha dos factors. Un, reduir la paperassa, la burocràcia, que això comporta a l’hora de la 
gestió interna que en la pràctica habitual, degut a la situació econòmica en què els bars 
demanaven mensualment aquesta autorització per posar la terrassa a les voreres, el que fem és 
que es pugui demanar de forma semestral o anual, tant agafant la campanya d’estiu o 
d’hivern, o tot l’exercici de terrassa. I, en aquest sentit, el que fem és que aquell que ho 
domiciliï li permetem que continuï pagant mensualment; el que no ho vulgui domiciliar, 
haurà d’abonar-lo al cent per cent del període que contracti. I, com que això representa una 
disminució en la burocràcia interna, doncs aplicaríem, en el cas de la sol·licitud semestral, un 
descompte d’un 4 per cent i, en el cas de la sol·licitud anual, un descompte d’un 10 per cent.

En quant a la taxa d’inspecció i prevenció sanitària, hem aprofitat per fer-la més correcta, i..., 
i a més a més del tema d’establiments «càrnics» o minorista alimentari, tatuatge, doncs també 
hem ficat piscines privades... És a dir, totes les casuístiques en què es pot produir una 
inspecció sanitària. No són gaires, tampoc, les que es fan a l’any. I aquí també hem aprofitat 
per rebaixar a la baixa una mica la taxa, en el sentit que com que això va... és un servei extern 
que nosaltres subcontractem, com que el preu que ens cobren de fora també ha baixat, una 
mica més, doncs també aprofitem i ajustem aquesta taxa, per no gravar realment els 
comerciants del nostre municipi. 

Sr. Rivera: Breument. Votarem a favor. Entenem que aquesta modificació es fa amb 
l’objectiu d’agilitzar i millorar la gestió. Per tant, li donarem suport.

Sr. Fernández: Sí. También brevemente. Nosotros votaremos a favor, con dos 
observaciones.

En relación a la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo, si realmente entendemos que 
se quiere conseguir esa agilización administrativa, con la aprobación de esta bonificación del 
4 y del 10 por ciento, entendemos que desde el punto de vista económico es bastante escaso, y 
no sé si vamos a conseguir ese efecto llamada de que aquellas personas que están..., aquellos 
establecimientos que están consiguiendo esas licencias de ocupación de forma mensual, 
pasen a una temporada o a una forma anual. Nosotros quizá propondríamos un incremento de 
un 10 o de un 20 por ciento, para conseguir ese efecto de llamada hacia la contratación, por 
un año y no de forma mensual.
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Y otro aspecto también…, bueno en este caso más de tipo técnico, y es que en la bonificación 
se habla, se utiliza el verbo podrá, en el hecho de que «podrá gozarse de la bonificación en el 
supuesto tal...» Claro, el podrá yo no sé si es que quiere decir que lo tiene que solicitar 
expresamente el establecimiento, y si no lo hace pierde la bonificación. O también puede 
entenderse que si se solicita y el Ayuntamiento no quiere –no sé por qué razón–, pues puede 
denegarla a su arbitrio, o qué pasa. Yo, o nuestro grupo, eliminaría el potestativo podrá, y 
simplemente diríamos «se aplicará la bonificación cuando concurran esos supuestos que están 
aquí previstos».

Y en cuanto a la tasa de prestación de servicios de inspección y prevención sanitaria, 
¡hombre!, es llamativo que pasemos de 171 euros por una inspección a 85 por la misma 
actuación. Esto a nosotros nos da a entender dos cosas. O bien, que el precio que se estaba 
cobrando antes era escandalosamente o alarmantemente fuera de mercado, fuera del precio, y 
por lo tanto estaba la tasa por encima de su coste real, algo que, evidentemente, la ley no lo 
permite. Y la segunda reflexión es cuántos servicios hay en este Ayuntamiento, o compra de 
bienes, que se están comprando o se están haciendo con este sobreprecio, o puede haber una 
mala..., dijéramos, que se están comprando este tipo de servicios con unos presupuestos 
hechos en una época en donde no había crisis y podíamos entender que hay precios que no se 
adecuan a los precios de mercado, porque realmente este tipo de diferencia de 171 a 85 euros 
por actuación es bastante llamativo, ¿no?, la rebaja.

Nosotros votaremos a favor. Gracias.

Sr. Rodríguez: A veure, el Grup de la Plataforma també votarem a favor de les 
modificacions de les taxes. L’únic que jo, quan estava escoltant el regidor, hi ha una cosa que 
no m’ha quedat... Bé, m’has generat un dubte. En el cas que un propietari pagui per instal·lar 
una terrassa i ho pagui de forma anual, si per qualsevol cosa després aquesta terrassa o aquest 
senyor decideix tancar, o traspassar o demés, recupera el que ha pagat pels mesos que la 
tindrà tancada? O si pagues la taxa anual no hi ha cap retorn? O...

És a dir, sabeu que hi ha taxes, hi ha preus, jo que sé, els preus d’esports, per exemple, quan 
es liquidaven trimestralment i, per tant, si et donaves de baixa el mes de gener, havies de 
pagar fins al març. Era una mica aquesta... Ja li dic que no he pogut consultar l’expedient, 
perquè potser la resposta està allà, però aquesta vegada no he pogut mirar-m’ho.

Sr. Garcés: Sí. En principi, hi ha un tema que ha de quedar clar. És a dir, el que volem és 
facilitar al màxim que aquelles persones que el vulguin posar, el posin. És a dir, en el sentit 
que el que es pugui demanar semestralment o anualment, no vol dir que s’hagi de pagar 
obligatòriament tot de cop. Això és el que vull que s’entengui bé, potser no ho he explicat bé 
abans. És a dir, jo puc demanar-lo de forma semestral, i fer el pagament mensual. És a dir, no 
volem perjudicar aquells comerciants que tenen dificultats de líquid en aquest moment.

Per això jo crec que no s’havia entès bé el que havia dit, per les intervencions que s’han 
produït. Però en aquest sentit el que sí que fem és, lògicament, el que ho vulgui fer d’aquesta 
forma, encara que ho pagui mensualment però ho domiciliï, la bonificació està en la 
domiciliació, no està en el fraccionament. Val?

Quant a, també per acabar amb aquesta taxa, totes aquestes preguntes que ara comentaven, de 
què passa en el cas de traspàs... Bé, si es traspassa un bar a un altre propietari, doncs 
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continuarà tenint el dret de disposar d’aquesta terrassa, lògicament perquè s’ha pagat. O sigui, 
la terrassa no va al titular de l’activitat, sinó que va lligada a l’activitat en sí mateixa. En el 
cas que algú tanqués i hi hagués algun motiu que, realment, s’anul·lés l’activitat, estudiarem 
quina és la forma més adequada de no perjudicar, lògicament, però també estem parlant que 
estem parlant d’imports bastant petits, no?, en aquest sentit.

I quant al tema de l’altre debat que ha sortit, realment el que estem és millorant els preus de 
compra permanentment. O sigui, per això, nosaltres, el que fem és, davant d’una millora d’un 
preu de compra, el portem immediatament al consumidor, en aquest sentit. 

I vull dir... I aquest dubte que s’ha volgut generar, a mi, ¡vamos!, és que... Primer, que 
aprofitant que avui parlem d’unes taxes menors, parlar de tot un volum de contractació com 
fa aquest Ajuntament, amb el fet que jo crec que la transparència està millorant de forma 
important, tenim una comissió política de la que formen part molts dels portaveus, o tots els 
portaveus, que estan en aquest Ple en aquests moments, i en la qual es pot conèixer 
perfectament a quins preus s’està contractant tot, crec que sobrava aquella intervenció.

_____________________

5 CONCESSIÓ

5.1 EXP.: UBCU130001. CONCESSIÓ DRET D'ÚS LOCAL MUNICIPAL 
UBICAT A RDA. STA. MARIA, 213 PER DESTINAR-LO A CEN TRE 
SANITARI DE REHABILITACIÓ I TRACTAMENTS.

CONCESSIÓ DRET D'ÚS LOCAL MUNICIPAL UBICAT A RDA. STA. MARIA, 213 
PER DESTINAR-LO A CENTRE SANITARI DE REHABILITACIÓ I TRACTAMENTS.

Expedient: UBCU130001.

Vist els antecedents i informes que hi ha a l’expedient, d’acord amb els quals es posa de 
manifest l’interès de l’Ajuntament en l’obertura en el municipi d’un centre de rehabilitació, 
concertat amb el Servei Català de la Salut, evitant així que els ciutadans de Barberà que 
necessiten aquest tipus de tractament s’hagin de desplaçar a altres municipis veïns.

Vist l’escrit que, en aquest sentit, ha presentat en data 9 de febrer de 2013 la societat “Centre 
de Medicina Correctiva, SL” , posant també de manifest que és concessionària dels serveis 
de rehabilitació física i logopèdia, concertats amb el Servei Català de la Salut en l’àmbit de 
diversos municipis del Vallès Occidental, i que, d’acord amb l’Administració Sanitària 
competent, han fixat l’objectiu d’obrir un nou centre en aquest municipi per tal de millorar la 
prestació del servei.

Atès que, fruït d’aquest interès compartit, ambdues parts han valorat com emplaçament idoni 
per a la prestació d’aquest tipus de servei, tant per les seves característiques com per la seva 
situació, el local de titularitat municipal situat a la planta baixa de l’edifici ubicat al núm. 213 
de la ronda Santa Maria.

Atès el contingut de l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal on es posa de 
manifest que l’Ajuntament té atribuït el dret d’ús del local en qüestió amb la qualificació de 
bé de naturalesa patrimonial, i degudament inscrit en el Registre de la propietat; i que, d’altra 
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banda, es troba disponible i sense cap impediment urbanístic i/o material per a què es pugui 
exercir l’activitat de centre sanitari de rehabilitació que es proposa, fent igualment la seva 
valoració tècnica.

Atès que, d’acord amb l’article 72 del Reglament de patrimoni dels ens locals, els béns 
patrimonials s’han d’administrar d’acord amb criteris de rendibilitat i que, per raó d’això, es 
preveu amb caràcter general que el seu arrendament o cessió d’ús s’hagi de fer mitjançant 
subhasta o concurs, si bé el mateix ens local pot valorar raons de prestació de serveis públics 
o d’altres anàlogues que, com així succeeix en aquest cas concret, facin prevaler la 
rendibilitat social per damunt de l’econòmica, segons preveu el mateix precepte reglamentari 
abans citat.

Atès que, a la vista de tot quan s’acaba d’esmentar, es proposa la concessió de l’ús privatiu 
del local abans identificat, amb la plaça d’aparcament núm. 82 vinculada al local, en quedar 
justificat de forma suficient l’oportunitat i conveniència de què pugui ser destinat a centre 
sanitari  de rehabilitació i fisioteràpia del Servei Català de la Salut en ser d’interès municipal 
participar en la prestació d’aquest servei públic millorant l’atenció sanitària al conjunt de la 
ciutadania en no haver-se de desplaçar fora del municipi per gaudir d’aquest servei.

Atès que per dur a terme aquest tipus de contractació el procediment d’adjudicació adequat és 
el de l’adjudicació directa per raó de la singularitat i finalitat de l’operació, a l’empara del que 
disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques així com el mateix article 72 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals abans indicat.

Atès, així mateix, el contingut del plec de clàusules administratives que regiran per a la 
contractació de la concessió del dret d’ús del bé immoble de titularitat municipal referenciat 
segons document elaborat amb aquesta finalitat en el qual es regulen, entre d’altres aspectes, 
les condicions d’ús, el cànon a satisfer i el termini de la concessió.

I atès finalment el contingut dels articles 25.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local; 66.3 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, pel que fa a la competència dels ens locals 
en matèria de participació en la gestió de l’atenció primària de la salut i de prestació de 
serveis socials. 

És per raó de tot això indicat que, de conformitat amb els antecedents, informes i documents 
incorporats a l’expedient; en aplicació dels articles 217 i següents del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; 53 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 tant la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, com  els articles 52.2 i 214 de l’esmentat Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, 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 
dels següents

ACORDS: 

PRIMER: Iniciar procediment per a la concessió del dret d’ús del local de titularitat 
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municipal, juntament amb l’espai vinculat, emplaçat a la ronda Santa Maria núm. 213, per 
destinar-lo a prestació de serveis de rehabilitació i tractaments, concertats amb el Servei 
Català de la Salut. 

SEGON: Aprovar, amb aquesta finalitat, el Plec de clàusules administratives que regiran per 
a la seva adjudicació a favor d’una empresa concessionària dels serveis de rehabilitació i 
tractaments concertats amb el Servei Català de la Salut, segons document elaborat amb 
aquesta finalitat que hi ha a l’expedient.

TERCER: Sotmetre l’expedient incoat, juntament amb el plec de clàusules administratives 
aprovat, a informació pública durant el termini quinze dies mitjançant anuncis a fer públics 
en el Tauler d’anuncis municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

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

CINQUÈ: Procedir a continuació a la contractació de la concessió del dret d’ús del local 
objecte d’aquest acord, amb subjecció a les condicions i requisits establerts. 

SISÈ: Facultar expressament la Junta de Govern Local per a què, a la vista del resultat del 
procediment iniciat, del propi tràmit d'informació pública i de l’oferta si escau presentada, 
adopti els acords que siguin necessaris per resoldre, en última instància, sobre la seva 
adjudicació i formalització posterior. Per la qual cosa es deleguen en aquest òrgan col·legiat 
totes les facultats de contractació que siguin necessàries, en els termes establerts a l'art. 274.2 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, incloent-hi la facultat de 
resoldre sobre les al·legacions i/o  reclamacions que s’hi puguin formular durant el període 
d’informació pública a què es fa referència en el punt quart anterior.

SETÈ: Complir la resta de tràmits preceptius de gestió i d’impuls de l'expedient fins a la 
formalització per l'Alcaldessa del contracte corresponent, en els termes que fixi l'acord 
d'adjudicació.

VUITÈ: Notificar aquest acord a la raó social “Centre de Medicina Correctiva, SL” , així 
com al Servei Català de la Salut i resta d’interessats.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 15   
Vots en contra: 2
Abstencions: 4

_____________________ 

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:
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Sr. Báez: Hola. Bona nit. Bé, és històric l’interès que l’Ajuntament de Barberà ha tingut 
sempre amb el fet que es pogués obrir al municipi un centre de rehabilitació, que a la vegada 
fos concertat, evidentment, amb el Servei Català de la Salut, evitant així que els ciutadans de 
Barberà tinguessin la necessitat per rebre aquest tipus de servei, o de tractament, de 
desplaçar-se a un altre municipi.

Doncs, com he dit, és històrica la reivindicació. I, per tant, de les reunions que s’han anat 
tenint amb els serveis, metges o els responsables metges de la zona de referència, o de la 
comarca, finalment hi ha una empresa, una empresa que es diu Centre de Medicina 
Correctiva, SL, que ens ha adreçat a l’Ajuntament posant de manifest que és concessionària 
dels serveis de rehabilitació física i de logopèdia, del Servei Català de la Salut, en l’àmbit del 
municipi... de diversos municipis d’aquesta comarca –del Vallès Occidental– i que, d’acord 
amb aquesta administració sanitària, és a dir, amb el Servei Català de la Salut, s’han fixat 
com a objectiu el fet d’obrir un nou centre de rehabilitació aquí a Barberà, al municipi, per tal 
de millorar la prestació d’aquest servei.

Per tant, una vegada evidenciat aquest interès per part de l’Ajuntament, i la voluntat del 
Servei Català de la Salut, mitjançant aquesta concessionària, de muntar aquest centre de 
rehabilitació, el que s’ha fet per les parts és valorar l’emplaçament, que sigui idoni, tant per la 
seva característica com per la seva situació. 

I, finalment, s’ha optat per un local que està ubicat a la ronda Santa Maria, número 213, que 
és d’ús..., o sigui que l’Ajuntament té atribuït el dret d’ús d’aquest local, i que, bé, per altra 
banda es troba disponible, cosa evidentment necessària, i sense cap tipus d’impediment 
urbanístic ni material perquè es pugui exercir aquest tipus d’activitat de centre sanitari de 
rehabilitació.

Aclarir que, d’acord amb l’article 72 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i perquè 
això es pugui tirar endavant, la Llei preveu que, amb caràcter general, l’arrendament o cessió 
d’ús s’ha de fer mitjançant subhasta o concurs. Però no és menys cert que el mateix 
Reglament també diu que per fer aquest tipus de contractació, el procediment d’adjudicació 
adient és el d’adjudicació directa, que és el que farem, per raó de la singularitat i la finalitat 
que té l’operació, i a l’empara del que disposa tant l’article 107 de la Llei com l’article 72 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals.

No obstant, no ens trobem en aquest acte administratiu, en el d’adjudicació, sinó tot el 
contrari, estem a la part inicial. És a dir, el que acordaríem seria iniciar el procediment per a 
la concessió del dret d’ús del local de titularitat municipal, juntament amb un espai vinculat –
que aquest espai vinculat és la plaça d’aparcament número 82 de l’emplaçament mencionat, 
ronda Santa Maria 213– per destinar-lo, com dèiem abans, a la prestació de serveis de 
rehabilitació i tractaments, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Aprovaríem també, amb aquesta finalitat, el plec de clàusules administratives, que regiran per 
a l’adjudicació a favor d’una empresa, que torno a repetir, ha de ser concessionària d’aquest 
tipus de serveis, per part del Servei Català de la Salut, i que faci aquest tipus de servei de 
rehabilitació, evidentment, directament concertat. És a dir, no pot venir una empresa de 
rehabilitació que sigui, per posar un exemple, de la Mutua Asepeyo, o de qualsevol altre tipus 
de mútua laboral. Ha de ser una mútua que presti servei del Servei Català de la Salut, i dintre 
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del sistema sanitari. Perquè si no, sí que estaríem davant d’una contractació –com he dit al 
principi– amb un procediment absolutament obert. Es fa la contractació directa, precisament, 
perquè estem treballant amb una empresa que a la vegada és concessionària del Servei Català 
de la Salut, que en definitiva és qui acaba pagant aquest tipus de servei.

Per tant, sotmetríem l’expedient, juntament amb el plec de clàusules aprovat, a informació 
pública durant el termini de quinze dies. I aquí també volia aclarir que part de les condicions 
que se li donen a aquesta empresa, donat que el local està tal qual es va construir –és a dir, 
amb la totxana pelada i per sostre té el forjat del propi edifici–, per tant, necessita tant una 
infraestructura mecànica –entenc jo– del servei que ha de prestar com una infraestructura 
d’adequació o d’adaptació del propi edifici a aquest centre.

Per aquest motiu, el que contempla aquest plec de clàusules és que l’Ajuntament li donarà a 
aquesta empresa un període de sis mesos de carència per tal que puguin fer aquest arreglo. 
Aquests sis mesos de carència equivaldrien, aproximadament, a uns 3.000 euros. I després, 
fins al 31 de desembre de 2014, aquesta empresa pagaria un lloguer de 500 euros al mes. 
Seria a partir d’aquesta data, quan l’empresa començaria a pagar un lloguer de 750 euros per 
tot el lloguer, que aquest sí que seria el lloguer de preu de mercat.

És a dir, que el que s’estalviarà l’empresa, o el que nosaltres deixarem de cobrar –per dir-ho 
d’alguna manera– entre els sis mesos de carència i la diferència entre el preu de mercat i els 
500 euros que cobrarem fins al 31 de desembre, serà la quantitat de 6.500 euros. Que, amb 
aquesta quantitat i tot lo demés que falti –que falta bastant més–, l’empresa adaptarà i 
adequarà el local per prestar aquest tipus de servei.

Perquè es fa així també? Per què col·labora l’Ajuntament amb aquest tipus de servei? Tots 
sabem el que paga el Servei Català de la Salut per aquests serveis, que no són els mateixos 
que paguem nosaltres quan anem al «fisio», evidentment. És a dir, quan aquesta empresa –
aquesta o la que sigui– facturi al Servei Català de la Salut, doncs evidentment el preu que 
paga és bastant inferior al que paguem de forma particular o privada cadascun de nosaltres. 
Per això obtenen aquestes condicions que acabo de remarcar ara.

Per tant, entendríem també que si no hi ha cap tipus d’al·legació ni reclamació durant el 
termini aquest d’informació pública establert en el punt anterior –és a dir, el de 15 dies– 
aquest acord de concessió esdevindria definitiu, sense necessitat d’un acord posterior. 
Procediríem, doncs, a la contractació de la concessió del dret d’ús del local objecte d’aquest 
acord. I facultaríem expressament, després, la Junta de Govern perquè adopti els acords que 
siguin necessaris per resoldre sobre la seva adjudicació i formalització posterior. 

També notificaríem, evidentment, a tots els interessats, que de moment són el Servei Català 
de la Salut i el Centre de Medicina Correctiva, SL. També, evidentment, podíem atendre 
algun altre centre de medicina que també presentés o acredités la concessió amb el Servei 
Català de la Salut per prestar aquest servei. Però de moment, tenim aquest, que és el que ens 
ha adreçat i el que ens ha posat a l’abast el propi Servei Català de la Salut.

Res més. Gràcies.
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Sr. Rivera: Gràcies. El nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta, tot i que compartim, 
evidentment, amb la població de Barberà i amb l’equip de govern, aquest interès perquè 
aquest servei funcioni. Això, que no us càpiga cap dubte.

Però hi ha dos tipus de motius pels quals votarem en contra. El primer és per defectes en el 
procediment, que entenem nosaltres que hi ha. Que, evidentment, en aquest procediment el 
que falta una mica és la publicitat i la concurrència de més adjudicataris o acreditats, que 
potser seria la paraula més correcta, perquè no estem parlant d’un operador sanitari que hagi 
participat en un concurs, sinó que estem parlant d’un operador sanitari que el que fa és 
sol·licitar una autorització per exercir en aquest local.

Tant és així, que si visiteu la pàgina del CatSalut, veureu que ja consta el Centre de Medicina 
Correctiva amb el codi E08984636, a la Ronda Santa Maria, 213, de Barberà del Vallès, amb 
el número de contacte, de telèfon, que és de Sabadell, que és del centre que tenen a Sabadell.

Per tant, per aquest motiu, entendríem que no hauria de ser. Per què ho diem? Perquè com 
molt bé explica..., bé, molt bé no, malament, segurament, a la resolució del senyor Josep 
Maria Padrosa i Macias, el director del CatSalut, el que diu és que acredita de forma 
definitiva, davant l’autorització d’obertura i funcionament del centre i la inscripció en el 
registre de centres i serveis i establiments, que compleix els requisits, és a dir, els estàndards 
de qualitat establers a l’ordre del conseller de Sanitat de 14 d’abril de 1997.

El senyor tinent d’alcalde ens ha explicat que aquest local està sense fer obres. Un dels 
requisits, concretament en l’annex d’aquesta ordre del 14 d’abril del 97 diu que: «...el servei 
ha de complir les normes de construcció, instal·lacions i de seguretat previstes en la 
normativa vigent, i en especial haurà d’assegurar que els accessos principals al centre i els 
recorreguts interiors siguin adequats per a l’accés de qualsevol persona en situació de 
disminució». Val? Per tant, estem parlant d’un centre que ja està autoritzada la seva obertura 
sense complir els requisits.

Em sorprèn que el requisit fonamental per poder prestar aquest servei sigui tenir la disposició 
del local, perquè si no té –com es diu en els informes que consten a l’expedient–, el que es 
demana des de l’empresa és un compromís de l’Ajuntament de disposar. És a dir, una 
formació de la voluntat de l’Ajuntament de posar a disposició aquest local, de l’empresa. 
Entenem que aquesta voluntat s’hauria de formar en un òrgan de govern, sigui la Junta de 
Govern Local, sigui Alcaldia, o sigui al Ple. I ja ens estaria bé, que hi hagués aquesta 
disposició. I no pas d’un informe del cap d’àrea, que ens sembla molt correcte, però que aquí 
no hi ha cap formació de voluntat. I tant és així que es parla de preacord verbal i concurrència 
d’interessos, que entenem que existeixen.

Una altra qüestió formal que ens sembla que no es compleix és que s’està parlant, en el plec 
de condicions, dels serveis del que és adjudicatari, quan al final, del que serà adjudicatari, 
serà del dret d’ús. Val? O es parla del... «explotar pel seu risc i ventura l’activitat objecte de 
la concessió». Evidentment no hi ha cap activitat objecte de la concessió. Hi ha el dret d’ús.

I el segon tipus de defectes que trobem és en el contingut de l’acord. Per a la garantia que 
s’ha de fer efectiva, que és de 5.000 i escaig euros, que suposa el 3 per cent del valor del bé, 
del dret que es cedeix, entenem que el valor d’aquest dret d’ús són uns 177.394 euros. Que al 
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final no deixa de ser l’únic dret que té l’Ajuntament sobre aquest local. Val?

Entenem, i podem estar equivocats, perquè no tenim la capacitat tècnica, segurament, per 
determinar si això està ajustat a preu de mercat o no, entenem que un lloguer de 800 euros, en 
el millor dels casos, més l’IPC a partir del 2015, per un local de 170 metres amb una plaça de 
pàrquing, és un preu molt avantatjós. Val? No sé si està al preu de mercat, com ha dit el 
senyor regidor.

I l’altra qüestió és que mirant la normativa del CatSalut, el termini normal d’autorització de 
contracte de servei, estem parlant fins a l’any 97, de 5 anys, i a partir de l’any 97 estem 
parlant d’uns 6 anys. I estem parlant, aquí, d’un termini de cessió de 10 anys. Segurament 
hauria de ser un termini més ajustat al que són els contractes del CatSalut.

Per tot això i, evidentment, esperant que aquestes apreciacions que tenim nosaltres siguin 
incorrectes i que se’ns aclareixi més i puguem veure la bondat de l’acord, nosaltres votarem 
en contra.

Sr. Gallego: A ver, nosotros lo que vemos positivo es que nuestros vecinos que necesiten 
este tipo de tratamientos, no tengan que desplazarse a otro municipio. Pero lo que nos 
preguntamos es que si no existe ninguna sociedad más, ni ninguna concesionaria de servicios 
de rehabilitación concertada con el Servei Català de Salut.

Un local de 185 metros cuadrados construido, 173 metros útiles con plaza de garaje, nos 
parece que el precio este de 700 euros es bastante barato.

Y después, mi grupo no va a votar en contra, vamos a votar abstención al delegar en la Junta 
de Gobierno Local –a la que no pertenecemos– las facultades de contratación que sean 
necesarias. 

Sra. Fuster: Gràcies. Bé, bona tarda. La posada en marxa del procés per tal que els ciutadans 
de Barberà tinguin un centre de rehabilitació al propi municipi sempre és una bona notícia. 
De fet, portar la rehabilitació a la nostra ciutat és un dels punts que consta també en el nostre 
programa electoral.

L’Ajuntament concedeix el dret d’ús del local que hi ha a la planta baixa de l’edifici ubicat al 
número 213 de la ronda Santa Maria, i junt amb això el Servei Català de la Salut i el Centre 
de Medicina Correctiva, SL, faran possible l’obertura del nou centre de rehabilitació a 
Barberà del Vallès.

El Servei Català de la Salut és l’ens públic que garanteix el dret a la protecció de la salut de 
tota la ciutadania de Catalunya i treballa amb conveni amb el CMC. El Centre de Medicina 
Correctiva és una empresa dins del món de la rehabilitació i la fisioteràpia amb més de 
quaranta anys d’experiència que els avalen. Ofereixen «novedoses» instal·lacions i 
equipaments proveïts d’alta tecnologia, i el que és més important amb uns professionals 
vocacionals ben qualificats.

El CMC disposa de 2.339 metres quadrats repartits en cinc locals, situats als municipis veïns 
de Sabadell, Cerdanyola, Ripollet, Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda i, ben 
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aviat, a Barberà del Vallès.

Per tant, tenint en compte tots aquests ítems explicats i entenent que el Centre de Medicina 
Correctiva és concessionària dels serveis de rehabilitació física i logopèdia, concertats amb el 
Servei Català de la Salut en l’àmbit de diversos municipis del Vallès Occidental, la 
Plataforma donarà suport a aquesta concessió per tal que la rehabilitació es pugui fer des del 
nostre municipi i els nostres ciutadans no hagin de desplaçar-se com fins ara a ciutats veïnes, 
la qual cosa en la majoria dels casos suposava un important problema de mobilitat i econòmic 
per a l’usuari que havia de beneficiar-se del tractament de rehabilitació.

Per tot això, la Plataforma votarà a favor. Gràcies.

Sr. Rodríguez: Sí, hi havia una coseta per avisar a Secretaria. A la versió en català de la 
preacta, ni a la part expositiva, al segon paràgraf, ni al punt vuitè dels acords, figurava el nom 
de l’empresa, malgrat que a l’Informativa, òbviament, ja se’ns havia dit que es tractava del 
Centre de... a la Informativa ja estava dit, però a la meva versió no hi figura.

Sr. Báez: A la versió catalana?.

Sr. Rodríguez: A la versió catalana.

(Comentaris de fons.)

A la meva, no. Sí. Sí, sí. No, no, no. Bé, jo ho deia, simplement, perquè després no es 
transmeti l’error a l’acta definitiva. No era... A veure no intentava parlar que s’amagués 
informació, perquè a més ja s’havia dit que es tractava d’aquest centre. 

Sr. Báez: Ah, tu l’has tret de la pàgina web?

Sr. Rodríguez: Sí.

Sr. Báez: Nosaltres de la que ens va enviar la Leonor. Aquí està.

Sra. del Frago: Molt bé. Aclarit el tema, es pren nota i... Antonio?

Sr. Báez: Sí. Jo, bé, mai no hagués suposat que el fet de poder tenir un centre de rehabilitació 
concertat hagués tingut un vot negatiu. Mai no m’ho hagués suposat. Però evidentment estem 
en aquest Ple i veiem de tot, no?

De totes maneres, no estic d’acord. No estic d’acord perquè el primer que has dit, que has dit 
dos punts però no sé si al final el primer ho has enllaçat, o jo no m’he donat compte, però has 
dit que hi ha un defecte de procediment per falta de publicitat i concurrència. El que estem 
fent, i ho he advertit, vull dir... El que estem fent és iniciar el procediment i fer i donar un 
termini de quinze dies. El que passa és que aquí es dóna una paradoxa, i és veritat, i amb això 
també contesto a l’Adolfo.

Nosaltres, en aquest cas, no fem el concurs del centre de rehabilitació; el fa la pròpia 
Generalitat, el propi Servei Català de la Salut. Per tant, només poden venir ara, dintre 
d’aquests..., no d’aquests quinze dies, quan passin els quinze dies, només poden venir 
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empreses que estiguin, doncs això, legitimades o autoritzades pel Servei Català de la Salut.

Jo no sé si es presentarà, a part de la que s’ha presentat, alguna. No ho crec, perquè suposo 
que això ho deuen repartir territorialment, i a la part aquesta, el Servei Català de la Salut li ha 
atorgat –com ja posa aquí i ho has llegit tu a la resolució– a l’empresa que li faltava el nom, al 
Centre de Medicina Correctiva, Societat Limitada.

Però en qualsevol cas, ja el que has posat al final és la probatio diabolica, del tot. Perquè sí 
que és cert que l’acord o la resolució diu que haurà de comptar i tenir i no sé què i no sé 
quant, però serà quan ho obrin, no? Vull dir, no cal que sigui ja... Vull dir, quan comencin a 
funcionar haurà de tenir tot el que ha de tenir. Per això et dic lo  de la probatio diabolica, 
Pepe, perquè d’alguna manera el que estàs dient és que abans que li sigui donada la 
concessió, ja ha de comptar amb tot això. Doncs, ¡home!, jo crec que així no van les coses.

Sí que és cert que ha de tenir el que ha de tenir, i això ho entenem tots, però no abans. 
Imagina’t que aquesta empresa ve, ve a Barberà, ens lloga el local, fa una inversió de, no sé, 
me la invento, 600.000 euros, i després l’Institut Català de la Salut no li atorga la concessió. 
¡Home!, això no pot ser. Tu no pateixis que quan obrin les parets estaran folrades, i el sostre 
no estarà amb el forjat. I hi haurà les seves «camilles» i els seus aparells. Pepe, és que sembla 
que diguis... Jo mateix he dit que està en totxana, és cert. I el podem anar a veure qualsevol. 
Però, home, quan comenci a funcionar, ja t’asseguro –com tu bé saps– que estarà 
absolutament adequada.

I després, a mi se m’ha escapat de dir una cosa. Jo sí que he dit que és cert que hi ha un 
element adjunt, que és la plaça de pàrquing número 82. El que no he dit és que aquesta plaça 
de pàrquing no està inclosa dintre del preu. Pagaran 50 euros al mes, des del primer dia per a 
aquesta plaça de pàrquing, o d’aparcament. Que això sí que no ho he dit, i ha semblat, 
efectivament, que estava inclosa dins del preu total que jo he comentat.

Crec que a l’Adolfo ja l’he contestat en el sentit que això, això no... nosaltres no fem el 
concurs. Adolfo, això... esto lo hace el Servei Català de la Salut, y ya tiene esta empresa como 
en otros municipios tendrá otra. Es tal cual. Es decir, no somos nosotros. Por eso he hecho la 
advertencia de la diferencia que había entre… cuando un bien patrimonial, o un derecho de 
uso patrimonial se licita, pues que puede haber, como en este caso, que es por adjudicación 
directa, o si no, evidentemente, si hubiese sido una mutua o un centro de medicina chino o de 
acupuntura china, pues evidentemente habría sido mediante concurso público.

Por lo tanto, no está en nuestra mano. Evidentemente, hay un documento del CatSalut donde 
nos dice quién es la empresa y lo que va a hacer, y que queda otorgada. Y en base a eso, pues 
imagino que acabará, la Junta de Gobierno, otorgando, evidentemente, la concesión a esta 
empresa, porque no va a ser otra. Salvo que no viniese otra con las mismas características, y 
que entre las dos, que a la vez fuesen concesionarias del Servei Català de la Salut, quisieran 
concursar entre ambas. Y que alguna hiciese una oferta superior del precio. Ojalá. Bienvenida 
sería, porque tendríamos el centro de rehabilitación y además más ingresos.

Pero es lo que tenemos en la mesa, y por supuesto, no lo vamos a despreciar. He empezado 
mi intervención diciendo que la reivindicación era histórica, y que ya es hora de que la gente 
que va a rehabilitación –que normalmente suele coincidir con las personas de mayor edad– no 
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tengan que desplazarse del municipio. Y bienvenido sea, por supuesto. Gracias.

Sr. Rivera: Gràcies. A veure, torno a repetir: és que no estem en contra, estem molt a favor, 
que hi hagi aquest servei i que l’Ajuntament posi a disposició un local; el que ens agradaria és 
que es fes amb concurrència. I això que acaba d’explicar el senyor Baéz, ja ens agradaria que 
fos així, que es plantegés d’aquesta manera. Que totes les empreses que són autoritzats i que 
podrien optar a fer-ho servir, tinguessin i ens fessin una oferta, perquè evidentment l’interès 
general és que aquest servei es faci a Barberà i que també sigui l’oferta més beneficiosa. Ja 
estem d’acord. Vull dir, si és aquesta la intenció, doncs segurament ho hem llegit malament, o 
s’hauria d’explicar d’una altra manera.

I no és probatio diabolica, no! Vull dir, ja entenem que fins que no tinguis la clau del local, 
no pots fer les obres i no el pots adequar. Però clar, és que el local ja surt al llistat del 
CatSalut com que ja el tenen, que és el que ens espanta una mica.

I, finalment, aquest centre, aquesta entitat, no és una entitat sense ànim de lucre. Vull dir, 
aquesta és una entitat que concerta amb el CatSalut, que concerta amb vint mútues, i que fa 
serveis privats. I que en la seva sol·licitud de 9 de febrer el que diu és... –nou de febrer o 9 de 
març, no sé si... de febrer, oi?– diu «...destinar-ho als tractaments concertats i als seus 
annexes, complementaris o derivats». Aquesta és la intenció que té i, evidentment, en el plec 
de condicions no hi ha manera de controlar que només facin els serveis concertats. Per tant, 
faran el seu negoci. Benvingut sigui, aquest negoci però, evidentment, que d’aquest negoci en 
treiem la millor part. Gràcies. 

Sr. Báez: Entonces, señor Rivera, y para que yo me aclare, muy brevemente: ¿están de 
acuerdo pero votan que no? Es lo que he entendido, por eso le he rebatido yo... ¿Es así?

Sr. Rivera: No, no. A ver, perdón. Estamos de acuerdo en lo que ha dicho usted, pero no en 
lo que hay en el acuerdo, porque el acuerdo lo que dice es «adjudicar a esta empresa».

Sr. Báez: No, no dice eso el acuerdo. Dice «iniciar el procedimiento». Y lo podemos leer 
todos, no pasa como en el acuerdo del señor Rodríguez, que faltaba el nombre. Eso está claro, 
es «iniciar el procedimiento». Lo que me llama mucho la atención es que uno esté de acuerdo 
con algo y acabe votando que no. 

Pero ya está, lo dejamos aquí. Gracias.

Sra. del Frago: Permeteu-me mig segon, no per abundar en tot l’esclariment de la situació, 
sinó per dir-vos que portem..., no sé si em falla la memòria, però aproximadament set o vuit 
anys darrere de poder tenir un centre de rehabilitació. 

El que sí que tinc molt clar és que han passat tres governs de la Generalitat al llarg d’aquests 
períodes. I el que també tinc molt clar és com funciona el CatSalut, i dins de tot el plec i tot el 
paquet de serveis que licita i es presenten les empreses que es presenten, la nostra funció, la 
d’aquest Ajuntament, la d’aquest consistori, al llarg de tots aquests sis o set anys, ha estat la 
de forçar perquè hi hagués un paquet específic de serveis a la nostra ciutat. Aquesta ha estat la 
funció, independentment de qui ho guanyi després. Això s’ha aconseguit i, per tant, estem 
d’enhorabona, perquè no ha estat fàcil, i menys amb els temps que corren.
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I dir-vos també –i abans la regidora Silvia ens ho recordava, posava molts exemples, i és cert, 
de municipis del voltant que tenen aquests serveis–, doncs dir-vos també que és plenament 
contrastable el que diré, quina ha estat l’aportació pública, municipal, d’aquests consistoris, 
en els quals en molts dels casos –per no dir en la majoria, però en molts dels casos– no només 
no hi hagut cap tipus de benefici, sinó que han cedit directament, no s’ha cobrat lloguer, ni 
s’ha plantejat en cap moment. 

Per això, jo només incidir en aquestes dues idees. Portem molt de temps, és una bona notícia, 
que tinguem aquest paquet de serveis per als nostres veïns i veïnes, per tot el que ja s’ha dit. I 
en segon lloc, són molts els municipis que tenen aquests serveis, que els van obrir fa quatre 
anys, fa cinc anys, fa sis anys, i que no tenen cap tipus de rendiment econòmic, amb lo qual 
també hi ha hagut una molt bona gestió de tothom, de tothom que ha estat treballant en aquest 
projecte, en aquesta legislatura i en l’anterior.

_____________________

6 RECURS DE REPOSICIÓ

6.1 EXP.: UBVV070004. ESTIMACIÓ PARCIAL RECURS DE REPOSICIÓ.

ESTIMACIÓ PARCIAL RECURS DE REPOSICIÓ.

Expedient: UBVV070004.

Vist el recurs de reposició interposat per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial (IMPSOL) contra l’acord plenari de 26 de novembre de 2008, denegatori de les 
seves sol·licituds de declaració com a obres d’interès o utilitat municipal d’aquelles que va 
promoure a l’empara de la llicència d’obres atorgada en expedient UOMY070003 i de 
bonificació de les quotes tributàries meritades arran de la dita llicència que la declaració 
sol·licitada porta implícita.

Atès que l’organisme recurrent al·lega, en síntesi, que les obres de l’actuació esmentada són 
d’interès o utilitat municipal donat que tenen com a destinació principal el reallotjament de 
les persones afectades per una actuació urbanística municipal.

Atès que els serveis tècnics municipals han emès informe al respecte del qual es desprèn que, 
malgrat la promoció d’habitatges abans indicada en el seu conjunt no és susceptible d’obtenir 
amb caràcter general la declaració sol·licitada, una part de la mateixa sí que pot considerar-se 
que es donen les circumstàncies socials justificatives de la declaració d’obres d’interès o 
utilitat municipal, tota vegada que ha tingut com a destinació el reallotjament dels veïns 
afectats per l’enderroc dels anomenats “Pisos Capella”. Aquesta part de la promoció està 
integrada pels habitatges destinats al reallotjament i els elements i entitats vinculats 
directament als mateixos i suposa, en el seu conjunt, el 53% del cost final de la promoció 
efectivament executada (2.220.801,99 euros, sobre un total certificat de 4.190.192,43 euros). 

Atès que, després d’examinar el recurs interposat i l’informe tècnic municipal, així com la 
normativa d’aplicació, procedeix estimar parcialment el recurs interposat, en el sentit de 
declarar la condició d’obra d’especial interès o utilitat municipal exclusivament la part de la 
promoció corresponent als habitatges i les seves entitats vinculades, destinats al reallotjament 
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esmentat en el paràgraf precedent, atesa la concurrència sobre els mateixos de les 
circumstàncies socials justificatives d’aquesta declaració que requereix l’article 6.5 de 
l’Ordenança fiscal 1.4, i als efectes que la promotora pugui gaudir dels beneficis fiscals que la 
declaració porta implícits; i desestimar-lo pel que fa a la resta de les seves pretensions.
 
És per tot això que, d’acord amb els articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, així com les altres disposicions ja invocades i la resta que resultin aplicables; en 
exercici de les facultats que atribueixen a aquest òrgan municipal l’esmentat article 6.5 de 
l’Ordenança fiscal 1.4; i amb el dictamen favorable de la comissió informativa d’Urbanisme, 
Obres, Activitats, Mobilitat, Trànsit i Transport, Espai Públic i Serveis, Polítiques 
d’Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, i Patrimoni Històric-Arquitectònic,

S’ACORDA:

PRIMER: Estimar parcialment, per les raons i circumstàncies indicades a la part expositiva 
d’aquest acord, el recurs de reposició interposat per l’INSTITUT METROPOLITÀ DE 
PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ PATRIMONIAL (IMPSÒL) contra l’acord adoptat per 
aquest ple municipal en sessió de 26 de novembre de 2008, en el sentit de declarar la condició 
d’obra d’especial interès o utilitat municipal la part de la promoció d’habitatges que va 
executar a l’empara de la llicència municipal atorgada per decret núm. 264, de 8 de febrer de 
2008 (expedient UOMY070003), corresponent als habitatges i als elements vinculats 
directament als mateixos que tenien per destinació el reallotjament de les persones afectades 
per l’enderrocament dels anomenats “Pisos Capella”, i exclusivament aquesta part, que 
constitueix el 53 % del total de la dita promoció. 

Com a conseqüència de la dita declaració, la societat interessada podrà gaudir dels beneficis 
fiscals que la mateixa porta implícita en virtut de l’article 6.5 de l’Ordenança fiscal 1.4 de 
l’exercici 2007.

SEGON: Desestimar el recurs interposat pel que fa a la resta de pretensions de l’entitat 
interessada diferents d’allò que s’ha acordat en el punt ordinal anterior.

TERCER: Interessar als òrgans de govern municipal competents per raó de la matèria perquè 
dictin els actes que resultin necessaris per a l’execució efectiva del present acord.

QUART: Notificar aquest acord a l’IMPSÒL, amb expressió dels recursos que procedeixin 
contra el mateix, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i als 
departaments municipals que correspongui.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:
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Sr. Báez: Sí. Bona nit de nou. Bé, molt breument, perquè és un tema d’ordre, pràcticament, 
no? Al Ple del 26 de novembre de 2008, vam acordar, o vam denegar, millor dit, la sol·licitud 
de declaració d’obra d’interès o utilitat municipal, que amb aquelles es va fer a l’Institut 
Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió, que consistia –com tots sabeu– en la bonificació 
del 95 per cent a l’ICIO, és a dir, l’impost d’obres i construccions. Com dic, la vam denegar, 
en aquell moment, entenent que no tocava, o que aquella obra tenia interès però, evidentment, 
no en la seva totalitat.
Per tant, vam prendre aquell acord, i després d’això, l’Institut Metropolità de Promoció del 
Sòl i Gestió, l’IMPSÒL, el que va fer és presentar un recurs de reposició, i aleshores, el que 
fem ara és estimar-lo parcialment. Per què l’estimem parcialment? Perquè al final no els 
manca raó. És a dir, de tota la promoció de reallotjament que es va fer dels «pisos Capella» i 
que tots coneixem, realment hi havia per reallotjar 32 vivendes, i finalment l’IMPSÒL en va 
acabar fent 50.

Per això en un principi els vam denegar la condició aquesta, o la bonificació, en base a aquell 
interès. Però realment, en el seu conjunt, sí que és cert que hi ha 32 vivendes que sí que 
poden gaudir d’aquest interès, que van ser les que l’Ajuntament tenia l’interès de reallotjar. 
Per això estimem parcialment, perquè de les 50 vivendes que es van construir o, dit d’una 
altra manera, del 53 per cent de la construcció, sí que correspon a reallotjament, i per tant 
amb interès social, i hi ha un 47 per cent de la promoció que no, diguéssim, té aquest interès 
perquè són pisos que l’IMPSÒL vendrà lliurament.

Per tant, el que faríem amb aquest acord, tal com diu, és l’estimació parcial del recurs. Què 
ens suposa això per a l’Ajuntament? Doncs que d’una llicència que pujava... un certificat de 
4.190.000 euros i que s’havia de pagar el 4 per cent, doncs, finalment, el 4 per cent es pagarà 
sobre 1.969.390, i respecte a 2.220.000, que serien 80.832 euros, només es pagarà un 5 per 
cent del 4 per cent que és la llicència. Per tant, només es pagarien 4.461 euros. I per tant, el 
que acordaríem seria estimar parcialment, per les raons i circumstàncies que he expressat, 
aquest recurs interposat per l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió de Patrimoni. I 
com a conseqüència d’això, doncs fer un nou càlcul de l’ICIO perquè aquest Institut pugui 
gaudir d’aquests beneficis fiscals, en virtut de l’article 6.5 de les ordenances que corresponien 
a aquell exercici 2007.

Per tant, desestimaríem el recurs en la part que ja he dit, és a dir, en la part del 47 per cent –
que seria la part no de reallotjament–, i notificaríem aquest acord a l’IMPSÒL, amb expressió 
dels recursos que procedeixen si és que continua no estant d’acord amb l’estimació parcial 
d’aquest recurs.

Gràcies. 

Sr. Rivera: Gràcies. Donarem suport a aquesta proposta, perquè entenem que té sentit i que 
rectificar és de savis. 

Sr. Fernández: Sí, desde el Partido Popular también vamos a ratificar esta estimación 
parcial, aunque quiero aprovechar para reprobar en cierta manera el hecho de que venga esta 
cuestión ahora, después de tantos años –cuatro años–, para una cuestión que debería haberse 
resuelto en un mes, según dice la ley. Entonces, si en enero del 2009 se presentó este recurso, 
claro, presentarlo ahora y resolverlo ahora, pues me parece bastante grave.
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Por otro lado, también, quiero poner la duda de que sí que es cierto que en su momento todos 
vimos que no debía sujetarse a esa bonificación, ahora parece que todos vemos que sí, parece 
que tiene una cierta lógica; habría que también hacer una reflexión de qué es lo que grava o 
cuál es la razón de este impuesto, del impuesto de construcciones, ¿no? Y la finalidad no es 
otra que gravar la riqueza o el consumo que se produce de una determinada manera, que es 
mediante la inversión en una construcción.

Y en este caso, la construcción era, principalmente, como dicen los propios informes, para 
realojar a todas esas personas que vivían en los antiguos pisos de la Capella, «de Capella». Y 
esa era la finalidad primordial, y la originaria, y, de hecho, es la que representa el mayor coste 
según nuestra estimación, ¿no? A nosotros nos cabe la duda si realmente habría que hacer una 
estimación total, porque la parte también de los pisos que quedan son de protección oficial. 

Pero no solo por eso, sino porque además lo está haciendo una entidad, que es una entidad 
pública al fin y al cabo, es un organismo público que depende de la Mancomunidad del Área 
Metropolitana –que al final nosotros somos, como municipio, parte de esta Área 
Metropolitana–, y da la sensación, al final, de que con la compartimentación de tanta 
administración se pierde lo que es una idea general, y es que el dinero público se ha destinado 
a un fin social, a unas viviendas de protección oficial –que están ciertamente algunas todavía 
vacías– y a un fin social, que era realojar a unas personas. Y a pesar de eso, este 
Ayuntamiento, por mucho que aquí se hable, en ocasiones, de la voracidad de los promotores 
privados, pero este Ayuntamiento cuando está actuando una administración o un organismo 
público, promoviendo una serie de viviendas sociales, no desaprovecha la ocasión para 
llevarse su parte de tajada en este proceso constructivo.

Por lo tanto, nosotros votamos favorablemente a la estimación parcial, con la duda fundada 
de que, quizá, habría que darle la razón y no cobrar por esta construcción.

Gracias.

Sr. Rodríguez: Hola. Bona nit, novament. En principi, la Plataforma també votarà 
favorablement en aquest punt, en l’estimació parcial de la reclamació que ha fet l’IMPSÒL.

I, bé, dir que això suposa una rectificació del que vam votar el 2008, que bé, fa cinc anys com 
que semblava que la situació..., no ho semblava, de fet la situació era molt diferent de la 
d’ara, doncs nosaltres vam considerar, quan vam votar favorablement, que l’IMPSÒL feia un 
50 per cent del negoci, i això no deixava de ser un bon negoci, si les coses s’haguessin 
materialitzat en aquell moment.

Tots sabem, si passem per allà, que de la promoció dels «pisos Capella», l’IMPSÒL encara en 
disposa de molta vivenda que no ha pogut fer efectiva la seva venda. Per tant, no m’estranya 
que intentin, doncs això, arreplegar el que puguin, i en aquest cas, si es poden estalviar una 
part de l’Iimpost de construccions, instal·lacions i obres, doncs que ho demanin.

Com deia el company Rivera, doncs rectificar és de savis. I bé, no deixen de tenir raó, però 
també està clar que en el seu moment l’oportunitat de negoci que tenia l’IMPSÒL feia 
evident que no els suposava un gravamen excessiu el poder fer front al cent per cent de 
l’ICIO en el seu moment. Gràcies.
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Sr. Báez: Sí. Solo una pequeña aclaración al señor Fernández. Pisos de protección oficial los 
hacen los promotores privados, los han hecho toda la vida, tanto de forma voluntaria como 
por la parte que la Generalitat les obliga, sabe que hay un 10 por ciento de protección oficial y 
otro de vivienda protegida. Y no por eso, nunca este Ayuntamiento, ni otros, les han 
bonificado. Porque al final, sean de protección oficial, que es una calificación con unos 
determinados tipos de acabados en la construcción, no dejan de venderlos en el mercado 
libre.

En este caso, como todo el mundo ha estado de acuerdo, lo que sí era evidente que por las 32 
viviendas que sí que correspondían al alojamiento, pues sí que les cabe el hecho de tener la 
bonificación, que preveían las ordenanzas esas, y que siguen previéndolas, en este caso en el 
2007, pero que hoy siguen previéndolas.

También puede que en aquel momento todos nos pusiéramos muy estupendos, por decirlo de 
alguna manera, en cuanto a la denegación plenaria, porque bueno, pues era un momento en 
que la construcción, o la venta y la promoción, iba muy bien y porque entendíamos que los 18 
pisos restantes, el IMPSÒL los iba a vender rapidísimamente. Y que, por tanto, también 
acabaría haciendo su parte de negocio.

Hoy no ha sido así, y por tanto, no supongo que a este Ayuntamiento sino a muchos más, el 
IMPSÒL les estará reclamando por vía de recurso las bonificaciones habidas y por haber, a 
los efectos de que su tesorería mantenga un cierto saneamiento. Gracias.

_____________________

7 DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ

7.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI  PARC 
CENTRAL DEL VALLÈS.

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS.

Donar compte al Ple de la resolució adoptada en data 28 de febrer de 2013 pel president del 
Consorci i alcalde en funcions de Sabadell, Sr. Juan Carlos Sánchez Salinas, i per la 
vicepresidenta del mateix Consorci i alcaldessa de Barberà del Vallès, Sra. Ana del Frago 
Barés, que en la part resolutiva que aquí interessa es transcriu a continuació:

“PRIMER.-  Aprovar, l’acta de liquidació del Consorci del Parc Central del Vallès emesa en 
data 28 de febrer de 2013 per la Comissió liquidadora encarregada a l’efecte i que conté la 
liquidació econòmica, de béns, la reversió de les obres i instal·lacions, com també el Compte 
General 2012 amb l’informe previ de la intervenció delegada del Consorci.

SEGON.-. Establir que mitjançant l’aprovació de la referida acta es considera per totalment 
liquidat el Consorci del Parc Central del Vallès i que el succeeix a títol universal 
l’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, els quals es subroguen en la 
posició jurídica d’aquell respecte a la titularitat dels seus drets i obligacions, en els termes 
fixats en l’acta de liquidació aprovada en el punt primer, el contingut de la qual s’incorpora 
en la seva integritat com a document annex a la present resolució.
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TERCER.- Sotmetre el Compte General 2012 a informació pública d’acord amb els terminis 
previstos a l’article 212 del Text Refós de la Llei d’hisendes locals. 

QUART.- Donar compte d’aquesta resolució en els Plens respectius de Sabadell i Barberà 
del Vallès.

CINQUÈ.- Fer les notificacions d’aquesta resolució  a qui correspongui.”

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat de l’assumpte, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions 
següents: 

Sr. Báez: Bé, el que hem de donar compte aquí és que el dia 28 de febrer, tal i com estava 
previst en l’extinció del Consorci del Parc Central, és a dir, dos mesos després, tant 
l’alcaldessa de Barberà com l’alcalde de Sabadell, van signar l’acta de liquidació que va 
proposar la pròpia comissió liquidadora del Consorci. I, a la vegada que signaven, aprovaven, 
evidentment, l’acta de liquidació del Consorci del Parc Central del Vallès, que va estar emesa 
el 28 de febrer per la comissió liquidadora encarregada a l’efecte, i que conté la liquidació 
econòmica de béns, la reversió de les obres i instal·lacions, com també el compte general 
2012 amb l’informe previ d’intervenció, o de la interventora en aquest cas, delegada del 
Consorci.
D’aquest informe, a part d’estar a l’expedient, evidentment, li ha estat entregada còpia als 
portaveus. Per tant, la tenen a la seva disposició. I com que només es tractava de donar 
compte d’això, ¿no?, de l’acta formal de la signatura de la liquidació del Consorci del Parc 
Central, doncs que, a part de la meva veu, puguem tenir a disposició tota la informació que 
s’ha aprovat amb aquesta signatura. Gràcies.

Sr. Rivera: Molt breument. No ens hem de manifestar ni a favor ni en contra, nosaltres ja ho 
hem fet, moltes vegades.

L’única cosa, ressenyar, en el punt 9, aquesta proposta d’aprovació d’un conveni per a 
l’articulació d’àmbits de col·laboració entre ajuntaments, entenem que és la part que ens 
queda encara oberta. I que, bé, manifestar la nostra predisposició a col·laborar en aquest 
conveni perquè no ens deixem res fora i sobretot perquè això és fonamental per mantenir els 
serveis tant d’educació com de promoció de les energies alternatives. Gràcies.

_____________________

8 MOCIONS PORTAVEUS

8.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV- EUIA EN 
DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I 
CONTRA LES RETALLADES A RÀDIO BARBERÀ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA EN DEFENSA DELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I CONTRA LES RETALLADES A RÀDIO 
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BARBERÀ.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Les mesures que, des del maig de 2010, han implantat els governs de Zapatero i Rajoy, al 
dictat de la “Troika” (Fons Monetari Internacional, Banc Central Europeu i Comissió 
Europea) han significat retallades de drets i transferència de riquesa de la majoria cap a una 
minoria poderosa, l’oligarquia financera. Els ajuntaments i la seva autonomia han estat un 
dels objectius d’aquestes polítiques d’austeritat, que han suposat límits a la seva capacitat 
financera, de gestió de plantilles, i amb la futura reforma del règim local, fins i tot les seves 
competències.

D’entre aquestes mesures, ara fa un any es va aprovar el Reial Decret 4/2012, que establia un 
mecanisme de pagament a proveïdors de les entitats locals, concertant operacions de crèdit en 
condicions molt favorables per a les entitats financeres (que obtenen el crèdit a l’1% i presten 
els diners al 5,9%), i amb una hipoteca afegida per als ajuntaments: els plans d’ajust. Aquests 
plans d’ajust lliguen els pressupostos locals durant el termini del crèdit, i obliguen a reduïr 
despeses de personal, retallar serveis i reduïr l’estructura municipal.

Entre les mesures del pla d’ajust de l’Ajuntament de Barberà, es proposa la reducció de 
50.000 euros en les partides de l’Oficina de Mitjans de Comunicació, i en la reunió prèvia al 
Ple Municipal del 27 de desembre de 2012, el tinent d’alcalde d’Hisenda va informar els 
diferents grups de l’aplicació d’una part d’aquesta reducció  en el pressupost de 2013. Vist 
que les partides corresponents a l’Oficina de Mitjans de Comunicació augmenten globalment, 
per bé que es distribueixen de manera diferent al pressupost anterior, el grup municipal 
d’ICV-EUiA planteja aquesta qüestió al Ple del mes de gener. El dia 13 de febrer, el nostre 
grup municipal manté una reunió amb els responsables municipals, que ens informen que:

- l’augment global de la partida es deu, bàsicament, a la incorporació de les despeses de la 
televisió IP que anteriorment s’imputaven a les partides de noves tecnologies. Les partides 
d’aquest capítol estan vinculades entre elles.
- les partides de despeses diverses pateixen una reducció aproximada d’uns 16.000 euros, que 
correspon a la col·laboració amb l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà, i que suposa passar 
d’onze persones col·laboradores a sis persones col·laboradores. Aquesta rebaixa ja ha estat 
efectiva, segons ens informa la regidora de Mitjans de Comunicació, i es compensarà amb la 
mancomunació de serveis amb altres ràdios locals.
El grup municipal d’ICV-EUiA hem reclamat que la política de mitjans de comunicació ha de 
comptar amb la participació dels diferents grups polítics, però també de la ciutadania i les 
seves organitzacions. No podem compartir aquesta decisió de retallar la col·laboració amb 
l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà, i no compartim la manca de sensibilitat de l’Equip 
de Govern municipal, que ha pres aquesta decisió sense obrir cap debat, sacrificant els 
elements més febles, les persones col·laboradores, que han fet possible tenir una Ràdio 
Municipal amb uns recursos limitats al llarg de la història de la nostra ciutat. 

Aquesta decisió injusta de l’Equip de Govern no és, però, irreversible. El nostre grup 
municipal vol participar en un debat global sobre els mitjans de comunicació municipals, en 
què es pugui definir un model de gestió més eficient, més participatiu i més integrat, i en què 
es tinguin en compte no només els aspectes econòmics i financers, sinó la utilitat pública 
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d’uns mitjans de comunicació públics, democràtics i plurals. 

Per tot l’exposat anteriorment, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal 
l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.-  Deixar sense efecte la retallada en la col·laboració amb l’Associació d’Amics de 
Ràdio Barberà de manera immediata.

SEGON.- Crear una comissió informativa especial amb participació de tots els grups 
municipals per debatre el model de mitjans de comunicació municipals. Aquesta comissió 
haurà de convocar un procés públic de participació obert a la ciutadania, les conclussions del 
qual hauran d’incorporar-se als futurs pressupostos municipals, començant pel pressupost per 
a 2014.

TERCER.-  Notificar aquests acords a l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV- EUIA 
PER ACABAR AMB LA IMPUNITAT DELS DEUS ANYS DE GUERR A I 
OCUPACIÓ A L'IRAQ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER ACABAR AMB LA 
IMPUNITAT DELS DEUS ANYS DE GUERRA I OCUPACIÓ A L'IRAQ.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Ara fa deu anys les places i el carrers de Catalunya van ser protagonistes de les grans 
mobilitzacions contra la guerra i l'ocupació de l'Iraq. Per tot arreu es van dur a terme molts 
actes per denunciar la política de l'administració Bush i la implicació del govern d'Aznar. El 
protagonisme de la gent va ser molt important i s'ha demostrat que teníem raó.
 
El  20 de març es compleixen deu anys de la guerra i la ocupació il· legal de l'Iraq perpetrada 
per la coalició internacional liderada pels Estats Units i Regne Unit, que ha acabat amb la 
vida de més d'un milió i mig d'iraquians i que ha provocat cinc milions de desplaçats, un 
milió i mig de vídues i cinc milions d'orfes (dades extretes de documents de 2012 del Consell 
de Drets Humans de Nacions Unides). Al llarg d'aquesta dècada, s'han comès provats crims 
de guerra i contra la humanitat, testificats per organitzacions de Drets Humans, les pròpies 
víctimes, estudis acadèmics i filtracions de documents gràfics i secrets.  Hi ha hagut atacs 
deliberats contra la població civil i ús d'armament prohibit per les convencions internacionals: 
armes químiques, fòsfor blanc, agent taronja i urani empobrit.

La destrucció del país ha anat acompanyada d'un procés polític sectari i corrupte, sota una 
constitució imposada per l'ocupació, la qual cosa viola la Convenció de Ginebra, que 
estableix que el país ocupant no pot modificar el règim polític establert. Avui, a l'Iraq tots els 
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serveis públics han quedat destruïts i es produeix una violació sistemàtica dels Drets Humans, 
inclòs el dret a la vida.
 
Malgrat la retirada ‘oficial’ de les forces d'ocupació el desembre de 2011, amb prou feines un 
any després s'ha produït el retorn en secret de prop de 3.000 efectius nord-americans. La 
política, l'economia i els aparells de la seguretat de l'Estat estan marcats per la ingerència dels 
EUA i de l'Iran, tant de manera directa com a través dels partits sectaris en el poder. La 
presència dels EUA és encara palpable a causa del manteniment d'assessors civils i militars i 
de mercenaris contractats per a funcions de seguretat i vigilància.
 
Entre les violacions més flagrants dels Drets Humans comeses pel govern del primer ministre 
iraquià Nuri al-Maliki destaquen les, com a mínim, 65 persones executades durant el 2012 (el 
doble de 2011, sis vegades més que el 2010). Això ha empès Navi Pillay, Alta Comissionada 
de l'ONU per als Drets Humans, a exigir una moratòria de la pena de mort. Cal afegir-hi els 
processos judicials que se celebren sense les mínimes garanties processals, la manca de drets 
dels detinguts, la tortura de les preses i presos polítics, les morts a conseqüència de la tortura, 
els abusos sexuals i les violacions. Tot això ha estat confirmat per organitzacions 
independents de defensa dels drets humans.

Aquests fets, a més de les polítiques sectàries, la corrupció i la falta de serveis essencials, han 
reactivat les protestes ciutadanes a l'Iraq que, des del 25 de desembre de 2012, han inundat 
diàriament i de manera pacífica places i espais públics en diversos punts del país, malgrat la 
manipulació mediàtica del govern, les amenaces, les detencions i els assassinats selectius dels 
membres del moviment ciutadà. 

Per aquestes raons, el grup municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple de l'Ajuntament de Barberà 
del Vallès l'adopció dels següents 

ACORDS:

1. Demanem la retirada de totes les forces d'ocupació militars i paramilitars presents a l'Iraq. 

2. Que siguin derogats tots els acords, les estructures polítiques i les lleis imposades sota 
l'ocupació.

3. Exigim el respecte dels drets humans de la població iraquiana, violats de manera 
permanent. Exigim l'alliberament immediat de tots els detinguts sense càrrecs, ni judici; la fi 
de les detencions arbitràries i l'abolició de la pena de mort a l'Iraq.

4. L'OMS ha d'analitzar els efectes tant de l'urani empobrit com d'altres armes prohibides 
utilitzades contra la població iraquiana. Els EUA i els altres països que van envair i ocupar 
l'Iraq han d'assumir els costos de l'eliminació de la munició, de la neteja de les zones 
contaminades i de compensació dels danys a les víctimes.

5. Cal augmentar els esforços de la comunitat internacional per a la reconstrucció de l'Iraq. 
Cal exigir a tots els països participants en l'ocupació de l'Iraq, la reconstrucció de la 
infraestructura iraquiana, la compensació moral i econòmica a la població civil, i la restitució, 
als refugiats que retornin al país, dels béns que els han estat arrabassats.
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6. Reclamem justícia pels crims contra la humanitat comesos a l'Iraq i demanem que els 
responsables de l'agressió retin comptes davant la justícia internacional. Exigim a la Cort 
Penal Internacional que compleixi amb la seva obligació legal d'investigar, jutjar i sentenciar 
a tots i cadascun dels responsables -individuals o col·lectius-  dels crims de guerra que des de 
2003 s'han perpetrat a l'Iraq. 

7. Aquest conflicte ha generat milions de iraquians refugiats i desplaçats. La situació actual 
no garanteix les condicions d'estabilitat i seguretat de retorn. Mentrestant, la comunitat 
internacional ha de prendre les accions pertinents per protegir la dignitat i els drets dels 
refugiats i desplaçats.
  
8. El futur de l'Iraq ha de recaure en mans del poble. Reclamem eleccions lliures sense cap 
ingerència exterior. Manifestem la solidaritat amb el poble iraquià, afirmem el seu dret a 
determinar el seu propi futur. Reconeixem i donem suport a l'aixecament ciutadà i a les seves 
legítimes reivindicacions.

L'acord d'aquesta resolució es farà arribar al President del Govern espanyol, al president de la 
Generalitat de Catalunya i al Secretari General de l'ONU, amb la petició que col·laborin a 
fer-la efectiva."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8.3 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV- EUIA 
PER EXIGIR EL MANTENIMENT DE LA REVALORITZACIÓ DE L ES 
PENSIONS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER EXIGIR EL 
MANTENIMENT DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"La decisió del Govern central de no revaloritzar les pensions en la quantia equivalent a la 
desviació entre l’IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació abonada a principi d’any, de 
l’1%, torna a incidir en disminuir la renda disponible dels pensionistes en el marc de les 
polítiques d'ajuts per complir amb els objectius de dèficit.

Per això, ha aprovat en Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del 
Sistema de Seguridad Social, motivant la presentació d’un Recurs d’Inconstitucionalitat per 
part de la majoria de Grups Parlamentaris, entre ells IU- Izquierda Plural.

Per a IU i ICV-EUIA aquesta mesura constitueix un perjudici clar per un dels col·lectius més 
vulnerables, el dels pensionistes. És, a més d’inconstitucional, una mesura injusta e ineficaç i 
s'emmarca en la continuada política d’ajustos que està intensificant els negatius efectes de la 
crisi, deprimint la demanda interna i afectant intensament a l’activitat econòmica i el treball. 
Amb ella, es retiren de manera immediata 2.000 milions d’euros de potencial consum, en el 
cas de les pensions la quasi totalitat es destina a aquest fi.
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Igualment, el Govern ha cedit a les exigències del nucli més conservador de la Unió Europea 
i dels mercats, l’activitat especulativa del qual continua provocant que l’economia no es 
recuperi i que els treballadors i treballadores pensionistes segueixin perdent poder adquisitiu i 
uns drets socials que s’aconseguiren durant molts anys de lluita.

El Govern també canvia la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, per 
establir que durant els exercicis 2012, 2013 i 2014  aquest fons de reserva es podrà utilitzar 
sense tenir en compte el límit del 3% per a comeses diferents del pagament de les pensions 
contributives i les seves despeses de gestió. Durant aquests anys el límit serà el que determini  
la Intervención General de la Seguridad Social. 

Una mesura que es realitza sense explicació prèvia als grups parlamentaris que integren la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, ni a les organitzacions sindicals 
i empresarials, com hauria de passar.

Per tot això, s’ha d’exigir que es mantingui l'esperit de consens del Pacto de Toledo, doncs 
les mesures del Govern perjudiquen a les persones més dèbils i no es pren, ni una sola mesura 
que afecti als culpables de la crisi tan brutal que tenim en aquests moments i que no són 
precisament els treballadors/es, ni els pensionistes ni els jubilats.

Existeix una gran preocupació quan veiem l’impacte que la crisi està fent a les persones 
grans. El progressiu envelliment de la societat espanyola planteja un dels principals reptes 
socioeconòmics i polítics de l’Estat del Benestar, ja que dibuixa un escenari de noves 
necessitats socials a les que hem de donar resposta per assegurar els drets democràtics de la 
ciutadania. 

L’augment de la proporció de persones grans en la societat implica enfortir els diferents pilars 
sobre els que es sosté el dret a un envelliment digne i de qualitat: les pensions, la sanitat, 
l’atenció a la diversitat funcional o les mesures de serveis socials…que el Govern està 
retallant.

Les principals polítiques públiques portades a terme en els últims anys, a partir de la irrupció 
de la crisi, i els seus efectes a la vida de persones de 65 o més anys, està essent demolidor, 
portant a un gran nombre de pensionistes i jubilats a la pobresa i l’exclusió social.

S’ha d’enfortir la solidaritat intergeneracional per assegurar la qualitat de vida de la nostra 
gent gran i posar fi a les injustes polítiques d’austeritat, com a via per una sortida de la crisi 
de manera democràtica i sostenible econòmica i socialment.

El Govern ha de tenir en compte que els més de 8.800.000 de pensionistes i jubilats 
espanyols, en la immensa majoria dels casos, tenen les seves pensions com a principal i/o 
única font d’ingressos, que a més serveix per mantenir a familiars en atur o amb series 
dificultats econòmiques, pel que es fa necessari que recuperin l’IPC perdut injustament.

Per tot això, el grup d'ICV-EUiA presenta al Ple municipal les següents

PROPOSTES D’ACORD:

1. L’Ajuntament de Barberà del Vallès insta el Govern de la Nació a retirar el RDLey 
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28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la 
Seguretat Social, i mantenir el poder adquisitiu de les pensions.

2. Que el Govern aboni les quantitats no percebudes per l’aplicació de dita Llei.

3. El present acord es remetrà al President del Govern, a tots el grups parlamentaris del 
Congres del Diputats i a les associacions de Pensionistes i Jubilats del nostre municipi."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8.4 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV- EUIA 
PER SOL·LICITAR L'APROVACIÓ D'UNA LLEI PEL MÍNIM VI TAL 
DE LES PERSONES.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER SOL·LICITAR 
L'APROVACIÓ D'UNA LLEI PEL MÍNIM VITAL DE LES PERSONES.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Atès que Catalunya viu avui una situació d’emergència social, per l’augment de l’atur i la 
pèrdua de l’habitatge , l’increment de les desigualtats i l’augment de la pobresa. 

Atès que a Catalunya el 21.9% dels catalans i catalanes viuen amb rendes inferiors al llindar 
de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se situa en un 28%, 232.300 llars no disposen de 
cap ingrés -un increment del 48% respecte el 2010-, que la taxa d’atur se situa en un 22.6%, i 
la juvenil en un 51.59%, i que cada dia 100 persones perden la prestació d'atur i es 
produeixen 102 desnonaments al dia a Catalunya.

Atès que avui tothom pot caure en situació de pobresa, i que el context actual afavoreix que 
apareguin nous perfils de pobresa, fent que amb el temps el que era un problema d’origen 
laboral acabi sent un problema d’atur de llarga durada que es cronifica i acaba esdevenint un 
problema social. 

Atès que és evident que la pobresa té un component estructural -en ple creixement econòmic 
la taxa de pobresa no va baixar del 17%- però lligat a un model socioeconòmic que arrossega 
un important dèficit social, un subdesenvolupament social com a conseqüència del retard en 
el desenvolupament de l’Estat de benestar i la feblesa de les polítiques socials malgrat les 
passes endavant que es van produir durant el Govern d’esquerres a la Generalitat de 
Catalunya i l'aprovació per unanimitat de la Llei de Serveis Socials  de Catalunya el 2007.

Atès que la pobresa no té un arrel únicament econòmica, sinó que està relacionada amb altres 
factors com l’habitatge, la salut, la formació o l’educació i la cultura; polítiques públiques 
que han patit retallades substancials els darrers anys. 

Atès que l’ any 1990, per mitjà  del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es va 
establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) amb la 
finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades, programa que va 
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ser actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol, que l’ any 1997 s’ aprova 
la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció, que 
ha  estat objecte de diverses modificacions, destacant la darrera de 2011 que ha reduït 
substancialment el nombre de persones beneficiàries del programa. 

Atès que la pèrdua de l'habitatge de residència habitual és avui un problema que afecta a 
moltes famílies catalanes i també de la nostra ciutat, i que cal impulsar mesures d'allotjament 
d'urgència mentre es concreten aquelles de caràcter més transformador encaminades a donar 
solucions a mig i llarg termini en l’àmbit de l’habitatge.

Atès que el Dret a l’Alimentació és un dret humà reconegut internacionalment (article 25 de 
la Declaració Universal dels Drets Humans) amb totes les implicacions que se’n puguin 
derivar en el plànol, polític, jurídic i econòmic per tal de reaccionar davant el problema de la 
fam i assegurar una distribució equitativa dels aliments.

Atès que és prioritari conscienciar a la ciutadania vers els malbaratament ferotge d’aliments, 
vers la contradicció de tenir persones que no tenen cobertes les necessitats bàsiques 
d’alimentació.

Atès que encara avui un gran nombre de comerços, principalment cadenes i superfícies 
mitjanes i grans d’alimentació, retiren i llencen aliments en bon estat, seguint les exigències 
dels mercats, els hàbits de consum, defectes d’envasat i les normatives de caducitat i de 
consum preferent.

Atès que actualment l'increment dels costos del manteniment i dels subministres de la llar 
s'han incrementat mentre la renda disponible de les famílies s'ha vist reduïda dràsticament, i 
que no existeix un preu social en els subministraments mínims d’aigua i energia –per 
enllumenat, calefacció i per cuinar, ni la prohibició a les empreses subministradores de tallar 
la llum, l’aigua o el gas si s’acredita insuficiència d’ingressos.

Atès que mentre ajuntaments i entitats socials han hagut d’incrementar les partides d’ajudes 
destinades a urgència social i concretament les referides al pagament de factures de gas, llum 
i aigua, les grans companyies de subministrament continuen obtenint beneficis milionaris i 
ordenant el tall de subministres per deutes irrisoris. 

Atès que l'abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat a Catalunya en mans 
dels ens locals i del tercer sector social i que els Ajuntaments o el Consells Comarcals són la 
porta d’accés als serveis socials i als ajuts bàsics o d'urgència social, i que són els treballadors 
i les treballadores Socials dels Serveis Socials Bàsics els professionals responsables de 
l'atenció, suport i la valoració dels casos de pobresa i/o urgència social i qui millor coneix la 
problemàtica de la pobresa a casa nostra.  

Atès que el Document de Bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya esmenta 
com un dels eixos de treball per a la lluita contra la pobresa de les necessitats bàsiques 
d'alimentació.

Atès que la societat civil catalana està impulsant, mitjançant una ILP, la creació d'una Renda 
Garantida de Ciutadania (Prestació econòmica de caràcter universal per a qui acrediti uns 
ingressos inferiors a l’IRSC (569€ mes) per avançar en la desmercantilització de les persones, 
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I que tothom pugui viure sense risc de pobresa, més enllà dels vincles amb el mercat de 
treball. Considerant així aquesta renda bàsica com un nou dret social de ciutadania: el dret a 
l’existència digna per mitjà de la seguretat en l’ingrés. 

Atès que en aquest context d'urgència social es fa necessari la superació i l'adaptació de 
l'estructura legislativa Catalana per formular una Llei del Mínim Vital Garantit, una llei que 
asseguri que totes les persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de 
pobresa o exclusió social tindran assegurada la cobertura de les necessitats bàsiques en els 
aspectes essencials per a una vida digna. 

a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes previstos en l’article  24.3 de l’Estatut 
d’autonomia Catalunya.

b) L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la millora i potenciació de la 
distribució d’aliments i l’aprofitament de productes consumibles però no comercialitzables.

c) La disponibilitat dels subministraments  mínims bàsics d’aigua i energia –per enllumenat, 
calefacció i per cuinar -en termes de habitabilitat, salubritat i higiene-.

d) La  disponibilitat d’un habitatge o un allotjament digne, en cas de pèrdua de l’habitatge 
habitual per raons d’insuficiència de recursos o de desnonaments. 

Per tot això el grup d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Barberà del Vallès proposa al Ple els 
següents 

ACORDS:

1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya l'elaboració i aprovació d'una Llei del Mínim Vital 
Garantit, una llei que asseguri que totes les persones tindran assegurades les necessitats 
bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, ingressos mínims, 
habitatge i subministraments principals (aigua, gas i llum), dirigida a persones sense 
ingressos estables que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió social.

2. Expressar el suport de l'Ajuntament de Barberà del Vallès a la Iniciativa legislativa popular 
per la Renda Garantida de Ciutadania.

3. Donar suport al procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP). 

4. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Comissió Promotora de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, a la FMC i ACM, a 
Entitats Catalanes d’Acció Social, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i a les 
entitats de la ciutat."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8.5 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV- EUIA 
PER RECLAMAR L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS 
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SAHARAUÍS DEL CAMPAMENT GDEIM IZIK.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER RECLAMAR 
L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS SAHARAUÍS DEL CAMPAMENT 
GDEIM IZIK.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Atès que el 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores de la ciutat 
saharauí de Aiún, organitzat per milers de persones saharauís per protestar per les seves 
deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació 
marroquines causant víctimes i desapareguts.

Atès que aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què 
viuen els i les saharauís al Territori No Autònom del Saharà Occidental, últim territori 
d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides. 

Atès que el poble saharauí viu una situació de contínues violacions de drets humans, 
espoliació dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.

Atès que amb aquesta dissolució violenta per part de la força ocupant marroquí, el règim del 
Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 saharauís per 
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments de la violenta 
dissolució de Gdeim Izik.

Atès que posteriorment, i malgrat no tenir jurisdicció sobre el Territori no Autònom del 
Saharà Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que 
segons el parer de nombrosos observadors internacionals no va comptar amb les degudes 
garanties per falta de proves. 

Atès que després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí 
va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres deu a 
penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó.

Atès que aquestes duríssimes penes suposen un nou atemptat contra el poble saharauí, contra 
el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble sotmès 
permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquí.

Atès que diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu 
han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les 
Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al 
referèndum en el Sahara Occidental), monitoritzi el respecte als drets humans del poble 
sahrauí.

Atès que el passat 7 de febrer, el Parlament Europeu va aprovar el seu mandat per la XXII 
sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar en Ginebra del 25 de febrer 
al 22 de març, on se sol·licita una solució justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici 
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d'un referèndum d'autodeterminació i  la llibertat de tots els presos polítics saharauís. 

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès l'adopció dels següents 

ACORDS:

Primer - Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets 
Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics 
saharauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal 
militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble saharauí, 
destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans en el 
Sahara Occidental i recolzar una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a 
l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions 
Unides.

Segon- Traslladar el present acord al Ministre d'Afers exteriors, Representació a Espanya del 
Front Polisari, Ambaixador del Marroc a Madrid, al President del Congrés de Diputats, al 
President del Senat, President del Parlament Europeu i a l'Alta Representant de la Unió 
Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

INTERVENCIONS
En relació amb les mocions incloses en l'ordre del dia es van produir les intervencions 
següents:

Sr. Rivera: Moltes gràcies. Em permetreu que faci una intervenció per les cinc mocions que 
hem presentat. Val? I explicaré per què.

Sra. del Frago: Doncs disculpa’m un segon. Faig una introducció jo global, i després tu fas 
la teva. Que jo tenia previst anar una per una.

Sr. Rivera: Sí.

Sra. del Frago: Donat que, tal com tenim a totes les nostres preactes, hi ha la moció 
presentada, la primera que he dit, la 8.1.
La 8.2, moció presentada pel portaveu, també, d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida per acabar amb la impunitat dels deu anys de guerra i ocupació a l’Iraq. 
8.3, moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida, per exigir el 
manteniment de la revalorització de les pensions. 
8.4, moció presentada pel portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, per sol·licitar l’aprovació d’una llei pel mínim vital de les persones. 
8.5, moció presentada pel portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds per reclamar 
l’alliberament dels presos polítics saharauís del campament Gdeim Izik.
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I entenem que la número 5, la darrera que he dit, la número 4, la número 3, la número 2 es 
retiren, perquè es parlaran i es debatran a Junta de Portaveus. I la primera, la número 1, la que 
parla dels mitjans de comunicació locals, es retirarà també. Ara el portaveu explicarà el sentit 
de tot això. Endavant, José Luis. 

Sr. Rivera: Gràcies. A veure, volia fer l’explicació conjunta perquè, realment, guanyarem 
temps. A veure, en primer lloc, com molt bé ha dit l’alcaldessa, les quatre últimes, la número 
8.2, 8.3, 8.4 i 8.5 s’assumiran pels portaveus. Per tant, agrair a la resta de grups la 
predisposició per assumir aquesta proposta i per col·laborar en millorar-la. Vagi per davant.
Pel que fa a la 8.1, aquesta és una moció que vam presentar per procediment d’urgència en el 
passat Ple, però davant que hi havia la possibilitat que, al final, el que es demana en la moció, 
que no és altra cosa que es mantingui el servei de Ràdio Barberà i que es pugui fer un debat 
sobre mitjans de comunicació, davant de la voluntat de l’equip de govern de poder parlar i 
negociar i solucionar-ho, vam declinar la urgència en aquest moment.

A partir d’aquí, i després de les converses mantingudes amb els responsables municipals 
d’aquest tema, doncs existeix un principi d’acord, que per això ha dit l’alcaldessa que 
retirarem aquesta moció. Nosaltres retirem aquesta moció, amb el benentès que hi ha un 
compromís, que volem que consti en acta en aquest Ple, triple. Val? És a dir, en primer lloc 
que es manté el conveni de col·laboració fins al setembre, com fins ara. En segon lloc, que a 
partir de setembre es reorganitzarà aquest servei, però mantenint el cent per cent l’activitat 
que es fa fins ara. I en tercer lloc, que es convocarà la comissió política per tractar el tema de 
mitjans municipals, globalment, amb la perspectiva d’obrir la participació, amb dues 
condicions: que l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà tindrà veu en aquest procés, i que 
aquest procés en el que ha de culminar és en la creació, com ens obliga la llei, de tenir un 
consell de mitjans municipals.

Amb aquests condicionants, que se’ns ha dit des de l’equip de govern que estan disposats a 
comprometre’s, retirem la moció, si existeix aquest compromís, que consta en acta. Gràcies.

Sra. del Frago: Jo voldria sentir l’opinió, lògicament, de la regidora, de tots aquests 
compromisos, si és cert que en les converses han anat així. Endavant.

Sra. Maza: Sí, bona tarda. Efectivament, les converses han anat gairebé en tots aquests 
condicionants que posava el portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, en quant que el servei mai no s’havia pensat de tancar-lo, mai no s’havia canviat 
la seva ordenació. Es mantenia el compromís de continuar com fins ara fins al setembre.

La següent programació, la possibilitat era treballar-la conjuntament dins d’aquesta comissió 
política, sempre havíem parlat d’una comissió política, en la qual poguéssim establir quins 
son els mínims i el que ha de complir la ràdio municipal com a funció pública i servei 
municipal, que entenem que ha d’estar, doncs, a l’abast de les entitats, dels grups polítics, de 
la informació i de diferents aspectes que creiem que, entre tots els partits, doncs han d’estar 
presents.

Això és una de les coses que hem parlat, que és continuar fins al setembre amb aquesta 
programació. I de setembre a desembre poder-ho parlar i dialogar dins d’aquesta comissió 
política en la qual el tema de l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà, sempre estaria 
vinculada arrel del Departament de Comunicació. Mai, en cap moment no hem dit de... La 
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idea era que, això, que a la comissió política tenim del reglament d’ús d’accés als mitjans de 
comunicació, doncs que aquesta mateixa entitat, que a la comissió pugues treballar de manera 
explícita els mitjans de comunicació en tot el seu abast. No només amb la ràdio, sinó amb un 
ventall, amb un angular molt més gran que no solament parlar d’un tema molt concret, que és 
el que es presenta en aquesta moció.

Aquests són els terminis amb els quals hem estat debatent el portaveu i jo mateixa.

Sr. Rivera: Un matís, perquè potser m’he explicat malament. A veure, el que hem parlat avui 
era que en aquesta Comissió parlem del tema de programació i, evidentment, això és un 
procés.

L’altre procés és el que jo explicava, de fer un debat global sobre tots els mitjans de 
comunicació. I que, evidentment, això no vol dir que hi hagi d’haver més actors en la reunió 
de la comissió política, sinó que, en el marc de participació que l’equip de govern consideri, 
entenem que l’Associació d’Amics de la Ràdio ha de tenir la seva veu. Per aclarir-ho, perquè 
no estem parlant de coses diferents.

Val? I que...

Sra. del Frago: ...el debat no es produeix... Jo vull assenyalar als dos regidors, el debat no es 
produeix perquè, si no, aleshores, la resta de grups, estem limitant la seva intervenció. Per 
tant, no donaré més paraules sobre aquest tema, entenent que els compromisos... –i ara ja 
parlo...–, o sigui, jo tinc molt clar el que la regidora i el portaveu n’han parlat, i també tinc 
molt clar el que en el darrer Ple jo vaig dir. Per tant, m’alegro que els dos compromisos 
primers que manifesta el portaveu d’Esquerra Unida siguin els mateixos que la pròpia 
alcaldessa va manifestar en el Ple. 

Per tant, jo entenc que queda aplaçat amb aquests compromisos de treball conjunt, per una 
banda... Resumeixo jo, d’acord? Per no... per no obrir perquè, si no, limitem i fem el debat 
avui. Per una banda, mantenir la programació tal com estava, amb el calendari que s’ha dit, 
fins al setembre. D’acord? A partir d’aquí començar tot el treball de redefinició, no només de 
la ràdio, sinó tal com s’està fent en altres llocs, amb el màxim de participació política i de les 
persones. És això?

Torno a repetir? 

Sr. Rivera: No, no, no. Fins aquí d’acord. Disculpa, fins aquí d’acord. Si el tema és de dir 
que a partir de setembre es reorganitzarà, però sense disminuir la programació, no? Que és el 
que hem parlat. 

Sra. del Frago: No ho sé, no ho sé, perquè és un procés de treball. Jo no em comprometré a 
això. O sigui, no ho sé, és un procés de treball que s’endega en aquest àmbit com en d’altres. 
Per tant, primer, no correspon aquí, sinó que... El que dic és que la voluntat és la de 
treballar-ho i així està establert fins al mes de setembre, i a partir d’aquí, abans, no al mes de 
setembre, abans, s’obre aquesta comissió de participació política per redefinir tota la 
programació.

Sí? Molt bé. Doncs moltes gràcies.
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_____________________

9 DONAR COMPTE AL PLE 

9.1 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
_____________________

10. MOCIONS D'URGÈNCIA.

Conforme a l'art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
es presenten dues mocions pel procediment d'urgència, de les quals una es retira.

_____________________

10.1 EXP.: X307/2013/0002. MODIFICACIÓ CONDICIONS ECONÒMIQUES 
DE LICITACIÓ DE L'ELEMENT NÚM. 41 DE L'ENTITAT B DE L 
MERCAT MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE I D'ESPAIS DE VEN DA 
COMERCIAL I ZONA DE MAGATZEM AMB TRASLLAT DE CAMBRA  
FRIGORÍFICA EXISTENT.

MODIFICACIÓ CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LICITACIÓ DE L'ELEMENT NÚM. 
41 DE L'ENTITAT B DEL MERCAT MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE I D'ESPAIS DE 
VENDA COMERCIAL I ZONA DE MAGATZEM AMB TRASLLAT DE CAMBRA 
FRIGORÍFICA EXISTENT.

Expedient: X307/2013/0002.

Vistos els antecedents, documents i informes relatius a la contractació d'espais del Mercat 
Municipal "Onze de Setembre", com a conseqüència de la reforma i remodelació que a partir 
de l'any 2004 s'ha dut a terme en aquest equipament municipal.

Atès que, del contingut d'aquests antecedents i informes es desprèn que l'únic espai del citat 
mercat que encara segueix sense adjudicar és el corresponent a l'element núm. 41 entitat tipus 
B, després fins i tot que en el Ple municipal de 31 de maig de 2006 es fixaran noves 
condicions que facilitessin la seva concessió i explotació posterior.
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Atès que malgrat el temps transcorregut i l'esforç realitzat en trobar un operador interessat en 
desenvolupar una activitat comercial d'acord amb les noves condicions establertes en la 
referida sessió plenària, no s'ha obtingut el resultat esperat.

Atès que, a més, es dóna la circumstància costosa que les despeses corresponents de l'entitat 
han hagut de ser assumits per aquest Ajuntament en la seva integritat des que es va posar en 
funcionament el nou Mercat fins ara.

Atès que, no obstant la situació anterior, s'han rebut propostes alternatives de les quals es 
dedueix que unes noves condicions de comercialització podrien tenir el resultat que es 
persegueix, sense afectar les condicions de viabilitat econòmica del projecte que al seu dia va 
ser aprovat i que es mantenen en l'actualitat. 

Atesa la necessitat i l'interès municipal en adjudicar sense més demora el referit element per a 
l'exercici d'una activitat comercial viable que permeti dinamitzar aquest àmbit del Mercat, 
comercialment fred davant l'absència de cap activitat, de manera que a més s'evitaria que 
l'Ajuntament tingui de suportar el pagament de més quotes d'ara endavant.

Atès que es dóna també la circumstància que hi ha una alta demanda d'espais de magatzem al 
Mercat Onze de Setembre, manifestada en reiterada ocasions pels propis concessionaris 
actuals.

Atès que, d'acord amb les anteriors premisses i amb vista a l'obtenció d'aquests objectius, es 
planteja una nova redistribució d'aquest àmbit del Mercat, en les condicions que després es 
dirà i segons es grafia en els plànols elaborats a l'efecte i incorporats a l'expedient que es 
tramita amb aquesta finalitat.

Atès, d'altra banda, que la referida redistribució d'espais altera l'actual ubicació de la cambra 
frigorífica de fruites i verdures de l'operador Fruits Ripollet SL, pel motiu podrà adoptar les 
mesures necessàries per tal de no causar perjudici o limitació al seu titular actual.

Atès que es valora de manera positiva la proposta que en el seu conjunt es formula tant per 
aconseguir el funcionament en la seva plenitud del Mercat, com per evidents raons d'interès 
econòmic i de consecució d'objectius que la seva adjudicació i posada en funcionament 
implica, sense que, d'altra banda, es causi perjudici o menyscapte en l'interès propi o 
particular de la resta de concessionaris del mercat. Raó per la qual es considera oportú i 
convenient per als interessos públics en general i del propi mercat en particular modificar la 
distribució i condicions de licitació establertes en aquest àmbit del Mercat, mantenint en la 
resta inalterat el plec de clàusules vigent en l'actualitat. 

Atès que, d'acord amb les anteriors premisses i antecedents, és també procedent accelerar el 
procés de contractació, per la qual cosa s'estima oportú iniciar per això de manera simultània 
la corresponent convocatòria a licitació d'acord amb les noves condicions de licitació que 
aquí s'estableixen, sempre a reserva de la seva adjudicació definitiva per l'òrgan corresponent.

A la vista de tot això, ia proposta de la Regidoria de Comerç i Mercats,

S'ACORDA:
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PRIMER: Donar per finalitzat el procés de licitació establert en el Plec de Condicions 
Administratives reguladores de les Adjudicacions de l'element 41 de l'Entitat B, del Mercat 
Municipal Onze de Setembre, d'acord amb l'acordat en sessió plenària de 31 de maig de 2006.

SEGON: Establir unes noves condicions de distribució i de licitació per a l'adjudicació de 
l'àmbit del Mercat on actualment s'ubica l'element 41 de l'Entitat B, del Mercat Municipal 
Onze de Setembre, en els següents termes:

a) Es modifica l'annex número 1 del plec (plànols i superfícies de l'entitat) d'acord amb la 
nova distribució reflectida amb referència a aquest àmbit en els plànols elaborats a aquest 
efecte en substitució d'aquells, que estan en l'expedient, i sempre a reserva del resultat 
definitiu com a conseqüència l'execució de les obres i de les adjudicacions dutes a terme.

b) L'element 41 de l'Entitat B es subdivideix configurant dos nous espais amb la següent 
denominació, superfície i quota de participació:

Entitat B, element 41, superfície de 110,67 m2 i quota de 5,50%
Entitat B, element 42, superfície de 25,38 m2 i quota de 1,19%

c) L'adjudicació dels dos espais comercials es pot portar a terme, de manera indistinta, ja 
sigui en règim de concessió administrativa o en règim de lloguer, en funció de les ofertes que 
es rebin, atenent sempre a l'obtenció de les millors condicions econòmiques possibles en cas 
de concurrència d'ofertes i sota compliment de les condicions de destinació i ús establertes en 
el Plec de Clàusules Administratives reguladores del Mercat Onze de Setembre, aprovat en el 
seu dia.

d) La durada de la concessió serà fins al 31 desembre 2039, igual que la resta d'adjudicacions. 
En cas d'adjudicar en règim de lloguer, la seva durada vindrà fixada acord amb el resultat de 
les ofertes rebudes i la seva prèvia acceptació formal, sense que en cap cas pugui superar el 
termini màxim fixat en règim de concessió.

e) Es trasllada la cambra frigorífica instal·lada a l'espai del local 41 (l 'adjudicatari és Fruits 
Ripollet SL) a una nova ubicació dins d'aquest mateix àmbit, tal com es reflecteix en els 
plànols annexos consten en l'expedient, ocupant un espai de 17,40 m2 idèntic al que es ve 
ocupant en l'actualitat.

f) Aquest trasllat es durà a terme sense causar perjudici al desenvolupament de l'activitat que 
desenvolupa la seva titular i els costos derivats del mateix així com la seva posada en 
funcionament seran assumits per aquest Ajuntament aplicant amb càrrec a la partida 
pressupostària 2013 800 431 22.706.

g) Per tal de cobrir la demanda existent, es procedeix a la construcció d'una zona de 
magatzem en aquest mateix àmbit, amb la denominació d'espai núm. 19 tal com es reflecteix 
en el plànol annex núm. 1.b, amb una superfície total de 14,10 m2, així com d'un espai de 
passadís comunitari per accedir a la zona de magatzem i de la cambra frigorífica a què es 
refereix l'apartat e) anterior. Aquest espai serà també comercialitzat ja sigui en règim de 
concessió administrativa o d'arrendament, en les millors condicions possibles amb referència 
a les ofertes rebudes, i la seva durada serà fins al 31 desembre 2039, igual que la resta 
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d'adjudicacions.

h) Els costos derivats de la posada en funcionament de la zona de magatzem, seran també 
assumits per aquest Ajuntament aplicant amb càrrec a idèntica partida pressupostària 2013 
800 431 22.706.

i) Es manté la resta de condicions fixades en el Plec de Clàusules Administratives reguladores 
del Mercat Onze de Setembre aprovat en el seu dia.

j) Mentre no es materialitzi la redistribució d'espais en l'àmbit de l'Entitat B element 41 del 
Mercat Onze de Setembre, d'acord amb les previsions anteriors, aquest espai podrà ser ocupat 
de manera provisional, i de forma gratuïta, només als efectes de potenciar la dinamització 
dels espais sense activitat que hi ha en aquest equipament municipal.

TERCER: Acordar la convocatòria a licitació per a l'adjudicació dels espais del Mercat 
resultants d'aquesta redistribució, amb subjecció i estricte compliment de les condicions 
establertes en el punt anterior, i compliment en tot cas de les normes que regulen la lliure 
concurrència i igualtat de tracte en matèria de contractació. 

QUART: Facultar expressament a la Junta de Govern Local perquè, d'acord amb les 
previsions anteriors, adopti els acords que siguin necessaris per a l'adjudicació d'aquests 
espais, d'acord amb les noves condicions que aquí s'aproven. A aquest efecte es deleguen a 
aquesta Junta de Govern totes les facultats de contractació siguin necessàries, en els termes 
que estableix l'art. 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

CINQUÈ: Determinar així mateix que sigui la pròpia Junta de Govern Local, en virtut de les 
facultats a ella delegades, la qual en atenció al nivell de demanda que es produeixi en cada 
cas, acordi el procedent respecte al procediment de selecció a dur a terme acord amb la 
legislació vigent en matèria de contractació.

SISÈ: Complir la resta de tràmits preceptius de gestió i impuls de l'expedient fins a la 
formalització per l'Alcaldia dels oportuns contractes, en els termes que es resultin dels acords 
d'adjudicació respectius.

SETÈ: Notificar els anteriors acords a la Junta de Concessionaris del Mercat Onze de 
Setembre i a Fruits Ripollet SL, així com a la Unitat de Patrimoni de l'Ajuntament i a la 
Intervenció de Fons Municipal.

_____________________

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: 15   
Vots en contra: 2
Abstencions: 4
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_____________________

INTERVENCIONS  
Durant el debat de la moció d’urgència, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació 
d’aquest, es van produir les intervencions següents:

Sra. del Frago: En aquest cas hi ha dues qüestions que hauríem, prèviament, de votar la 
urgència, perquè no estan incloses... crec que són del coneixement de tots els portaveus i 
regidors. 

Una relativa a un expedient vinculat al mercat municipal, i votaríem la urgència d’aquesta 
qüestió. Tothom té la informació.

Abstencions? En contra? Per tant, debatem el tema del mercat municipal.

I l’altra, una moció presentada també d’urgència, en aquest cas pel portaveu d’Esquerra 
Unida Alternativa, respecte a temes educatius. En aquest cas, crec que el portaveu també vol 
aportar. Digues. 

Sr. Rivera: Gràcies. Sí, a veure, nosaltres hem presentat aquesta moció d’urgència, però 
després de parlar amb altres grups i vista la predisposició de millorar aquest text i a fer-ho 
d’una manera conjunta per ser un tema de ciutat, nosaltres el que fem és que declinem, també, 
la votació de la urgència. Deixem sobre la taula aquest tema, perquè passi al Ple següent, i 
que el puguem discutir amb la resta de grups. 

Sra. del Frago: Perfectament. Gràcies. Per tant, en aquest cas seria el torn d’en Pere. 
Endavant, Pere. 

Sr. Ramon: Bé, com ha sigut un tema que malgrat que es va informar provisionalment a la 
Informativa i avui també abans del Ple ho hem parlat, tampoc... també és ben cert que, tot i 
que s’ha explicat força bé, no s’ha tingut accés a la documentació, diguéssim en mà, i per 
aquest mateix motiu m’he compromès a llegir-lo. Vull dir, si em permeteu ho llegiré perquè 
tothom sàpiga fins a l’última paraula d’aquest informe.

(Efectua una lectura de la moció presentada d’urgència pel portaveu de CiU, la qual no 
es transcriu per constar íntegra en el dictamen 10.1 de l’acta).

Per tant, a fi i efecte de poder avançar i no perdre un altre mes, m’agradaria que si fos 
possible, doncs féssiu l’aprovació d’aquesta documentació que us he presentat amb aquesta 
premura. Gràcies.
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Sr. Rivera: Gràcies. Ai... Mireu, és que... no ens sembla mala idea que després de set anys 
aconseguim alguna fórmula per ocupar aquest espai. Però no li podem donar suport i ens hem 
de posicionar en contra pel motiu de com s’està fent, per les formes. A veure, i també pel 
contingut –també pel contingut. 

És evident que si aquesta documentació que ens presenta avui el senyor regidor ens la 
presenta al mes de novembre, nosaltres li donem suport, perquè és una cosa que s’ha de fer. 
Però ens trobem que aquest local, ara mateix està ocupat, i no s’ha produït cap acte 
d’adjudicació. Per tant, que s’entengui, no és que nosaltres estem en contra ni que volem fer 
la guitza, però no podem donar suport a això.

Això d’entrada, i per no allargar-nos. La idea que ens presenten ens sembla positiva, aquesta 
idea d’optimitzar l’espai, aquesta idea de buscar diferents fórmules, però és clar, no podem 
donar suport a això. I tampoc podem donar suport, i hem de votar en contra, a una part del 
contingut, que és el punt 10, d’aquesta proposta, que és que qui ara ocupa aquest local, ho 
faci de manera gratuïta. Entenem que s’hauria d’estipular alguna mena de compensació per 
l’ús, perquè si no, estaríem incorrent en un..., a part d’un greuge comparatiu amb la resta de 
concessionaris, estem incorrent en un il· lícit. Perquè, a veure, hi hauria un enriquiment injust.

Que evidentment s’hauria de buscar una fórmula que fos favorable a aquesta persona que se li 
adjudica? Segur. Perquè evidentment posar en marxa un negoci és complicat, però clar, gratis 
total, això no ho podem compartir. Gràcies.  

Sr. Rodríguez: A veure, nosaltres una mica en aquesta línia, però en principi el nostre vot 
serà d’abstenció. És a dir, entenem el motiu, l’entenem claríssimament, perquè després de set 
anys i a un cost de 20.000 euros anuals, que ens ha costat la nostra participació per a aquest 7 
per cent i escaig que teníem de la superfície del mercat Onze de Setembre, doncs pensem que 
benvinguda sigui la nova concessió.

El que no podem estar tan d’acord és amb la pressa amb què s’ha fet. Quan, a més a més, tots 
els que vivim per aquí sabem que la persona que està utilitzant aquests locals a l’actualitat, ho 
està fent –si no m’equivoco– ja des dels volts de Nadal. Bé, i estem a finals de març. Per tant, 
penso que això podia haver arribat aquí, doncs, una mica abans per saber, bé, perquè el Ple 
pogués saber quina era la situació.

Per tant, ja li dic, d’acord amb el règim de lloguer afegit al règim de concessió per a aquesta 
unitat, per a la número 41. D’acord amb algunes de les qüestions que vostè ens ha manifestat, 
però òbviament no podem estar d’acord amb la premura i amb la manca de temps que hem 
tingut per valorar el total de la informació. Per tant, ja li dic, sense voler posar pals a les rodes 
–que no és el nostre estil– nosaltres ens abstindrem, ja li dic, partint de la base que pensem 
que és una cosa que era necessària, que benvingut sigui l’esforç que s’ha fet per posar això en 
funcionament, però que ens hagués agradat participar més i haver-ho tingut a la mà amb més 
temps per poder dir la nostra. Gràcies.
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Sr. Ramon: Bé, jo només dir dues coses. Vull dir, si d’alguna manera hi ha un responsable 
de la forma com s’ha portat això, és evident que sóc jo i és la meva regidoria. Però el que sí 
que vull deixar clar és una cosa. És a dir, el tema de l’ocupació d’aquest espai es va fer 
perquè, en primer lloc... –en les condicions que està–, es va fer perquè, en primer lloc, sabíem 
que el procés administratiu no seria curt, per una senzilla raó, perquè hi ha un procés 
d’adequació, que tots coneixeu, i aquest procés d’adequació a més a més és indispensable, és 
necessari, perquè forma part també d’un procés de dinamització. Vull dir, el fer aquesta 
adequació a la vegada ens permet millorar la instal·lació del propi mercat. I això no és una 
cosa que s’hagi de fer en quatre dies.

D’aquí no res, i vull dir, jo garanteixo que això serà clar i que ho exposarem, vull dir ja estem 
treballant en això, ja tenim tres pressupostos. Vull dir, tot això es farà..., vull dir se us 
presentarà documentació, no hi ha cap mena de problema –perquè tot s’està fent bé–, però 
vull dir, clar, això és llarg i aleshores el que volem és, en aquests moments, precisament, anar 
el més ràpid possible per donar ja punt i final a aquest tema.

El fet que es vagi donar això al mes de novembre és perquè, d’alguna manera, volíem, en 
primer lloc, lligar –si és possible– aquesta oferta... que, per altra banda, és l’única que se’ns 
ha presentat, disposat a acceptar les condicions que nosaltres en principi posarem sobre la 
taula, però la posarem, ¡cuidado!, de sortida, eh? És a dir, nosaltres no tenim concedit aquest 
espai a aquest senyor. És a dir, això hem de seguir un circuit que serà legal, jurídicament, i 
net, en el qual podrà participar... Si un altre senyor està disposat a donar més diners que els 
que aquests senyors que hi ha actualment estan disposats a donar, escolta, encantats de la 
vida. Però d’alguna manera, sí que hem de dir que, amb ells, hem pogut establir un punt a 
partir del qual nosaltres sabem que tenim possibilitats de tancar la jugada. Perquè també 
penseu que les obres que pensem fer van lligades –tal com us he explicat anteriorment– amb 
tot el tema. És a dir, el que pretenem és que aquesta operació financi les pròpies obres que 
nosaltres hem de fer a la instal·lació.

I després de set anys, jo crec que, home!, tots ens hauríem de..., vull dir, tots hauríem d’estar 
contents que al final, poder... –i espero que sigui així, eh?–, que al final haguem trobat una 
llum... Ja també us he dit, en la pròpia conversa que hem tingut abans, que sempre, sempre, 
sempre l’element tant, diguéssim, dels propis paradistes del mercat com els propis 
comerciants del poble se’ls ha informat prèviament de totes les coses que anàvem a fer i se’ls 
ha donat l’oportunitat que siguin els primers que participin, o que, és a dir, que puguin tenir 
accés a aquest lloguer, que es farà públic.

Vull dir, a veure, no hi ha en absolut cap problema. Avui només estem fent el primer pas per 
poder fer aquesta possibilitat de dir... Que, a més, no estem tampoc tancant el tema de la 
cessió, vull dir, en absolut, eh? És a dir, l’estem mantenint igual, però que estem obrint una 
nova porta a que hi hagi la possibilitat que sigui en lloguer.

Respecte als números, sento no haver-vos-els pogut donar abans, però jo crec que us he 
explicat bastant a fons com hem fet aquesta curvatura de... Clar, l’important en la situació del 
mercat, avui, és parlar d’uns números que realment siguin possibles. Perquè, vull dir, tu pots 
fer cinquanta mil conjetures, però és que si al final no trobes ningú que t’ho llogui, vull dir, 
escolta’m, podem quedar set anys més com estem, i aquesta no és la nostra vocació. 
Moltíssimes gràcies.
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Sra. del Frago: Gràcies per tota l’explicació al regidor. Jo només afegir un cosa. Recordeu 
que, a sobre, no pot ser qualsevol activitat, perquè hi ha una exclusivitat amb els convenis 
que hi ha al mercat... no pot ser segons quin tipus de sectors.

_____________________

11. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents: 

Sr. Rivera: Gràcies. En primer lloc, una pregunta, a la tinenta d’alcalde, a la Cristina Conde, 
referent a l’estudi d’habitatges buits. I és bàsicament saber..., m’imagino que ja tindrem 
algunes dades prèvies, però sobretot quan el tindrem disponible per poder... I relacionat amb 
això, un annex: la qüestió que vam ja parlar el mes passat, de l’elaboració del concepte 
«d’habitatge buit», que ens falta per regular el recàrrec sobre els habitatges buits.

I la segona és per la Mercè Cuadrado, i és una pregunta, preguntar-li el seu parer: en aquest 
moment d’emergència social si, des de la seva experiència, des de la seva responsabilitat, 
considera que les necessitats socials de Barberà del Vallès estan cobertes, o si estem en una 
perspectiva de necessitar més recursos? Gràcies.

Sr. Bertomeu: Hola, bona nit. Mira, el Grupo Popular me designó a mí como responsable de 
varias áreas municipales, de las cuales tenía dos informativas mensuales. El mes de julio 
pasado el Patronato de Deportes pasó a ser concejalía, y no he vuelto a tener información 
respecto a esta área. Quisiera saber si alguna vez nos van a dar información o tendremos que 
buscarla nosotros por... respecto a las instalaciones municipales. O sea, nosotros no hemos 
vuelto a hablar más de lo que es la cuestión de deportes desde julio del año pasado. 
Quisiéramos saber si alguna vez nos van a dar información, o tendremos que buscarla por 
otro sitio, vamos.

Sra. del Frago: No, no. No hay que buscar nada. Gracias, Berto.

Sr. Bertomeu: Que pasan días ya.

Sr. Gallego: Sí, es un ruego a la señora alcaldesa. Mire, todos sabemos que ahora llamas o 
recibes llamadas a cualquier hora y en cualquier lugar a través del móvil, y si mandas o 
recibes un correo electrónico, llega a su destinatario, lo recibes inmediatamente. Los 
comerciantes cobran sus productos a través de las tarjetas de crédito, sin necesidad de que el 
cliente pague con efectivo, pague en dinero.

Pero para esto se necesita cobertura, que es de lo que carecemos en distintos puntos del centro 
de nuestra ciudad. De qué sirven las campañas de la Asociación de Comerciantes, que viajan 
a Londres, si después estás en un bar de la avenida Generalitat, y tienes que salir corriendo, si 
te llaman, porque no tienes cobertura; si vas a pagar a según qué comercios con la tarjeta, y 
resulta que el dueño tiene que salir a la calle con el terminal porque no funciona dentro, al no 
tener cobertura. Y para sobrevivir, el comercio tradicional depende, precisamente, de su 
capacidad de modernizarse, y de esta manera es imposible.
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Este sector está atravesando una mala situación que, junto con la construcción, es uno de los 
más afectados por la crisis actual. Y estamos viviendo no en una pedanía, estamos viviendo 
en un pueblo de 32.000 habitantes.

Hay un informe del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, y esto fue en julio de 
2012, que aseguraba que hacía falta que los ayuntamientos actualizarán su normativa para que 
las operadoras no tengan tan complicada la instalación de antenas de última generación. Así 
que hay que actualizar la normativa a las nuevas realidades tecnológicas, y que de esta 
manera las operadoras instalen antenas de última generación, y este problema se acabará.

Y Barberà del Vallès también se transforma gracias al uso de las nuevas tecnologías, lo que 
revierte en mejor calidad de todos nuestros ciudadanos, pero para eso, es lo que digo, hay que 
aprovechar y están las tecnologías, pero hay que tener cobertura. Por lo tanto, lo que le ruego, 
es que trate de evitar los puntos negros de cobertura móvil que hay en el centro de la ciudad.

Y después tengo también para la señora alcaldesa una pregunta y un ruego al final. Verá, no 
me acuerdo quién dijo esta frase, pero tenía toda la razón del mundo. Dice: «Las palabras 
vuelan, los escritos permanecen.» Por un acuerdo plenario de fecha 23 de febrero de 2011, se 
adoptaron los acuerdos de aprobación inicial del Reglamento de usos y accesos a los medios 
de comunicación de ámbito local, por parte de los grupos aquí presentes, de este 
Ayuntamiento. Esto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 25 de marzo de 
2011, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 58/54 de fecha 7 de abril 
de 2011.

En el término de exposición pública se formularon distintas alegaciones. La número 6 del 
portavoz de la Plataforma Ciudadana por Barberà decía: «En el artículo 12 pide que se 
incluya también la emisión de las posibles palabras pedidas al final del orden del día del 
Pleno.» Y el acuerdo fue: «Se estima –se estima– incluir en artículo 12 la emisión de las 
posibles palabras pedidas al finalizar el orden del día establecido», debido a que ya se 
realizaba la emisión de estas, que eso no es verdad.

Después, al cabo de un año –el 25 de enero de 2012–, se aprobó el Reglamento 
definitivamente. Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, el 14 de 
febrero de 2012, y en el Diario de la Generalitat de Catalunya, el 22 de febrero de 2012, sin 
recoger las alegaciones estimadas, como esta número 6 del señor Rodríguez.

Y ¿qué pasó? Pues después de finalizar el orden del día del Pleno del pasado mes de febrero, 
concretamente el 27/02/2013, hubo una palabra pedida por un ciudadano, Alejandro 
Doménech, y la emisión radiofónica se cortó en esos momentos. Al finalizar el Pleno, 
cortaron la emisión radiofónica, incumpliendo esta alegación que estaba estimada.

Y por eso, señora alcaldesa, le pregunto: ¿por qué cortaron la emisión de dicha palabra? 
¿Quién fue, quién la cortó? Porque, para nosotros, es censura.

Y, señora alcaldesa, ¿por qué no se cumplen las alegaciones estimadas? Le rogaría que esto 
no vuelva a suceder.
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Sra. Conde: Sí, sobre l’estudi d’habitatges buits, ja vam parlar que és un estudi que ja està 
finalitzat, el que passa és que just la setmana passada teníem tota la informació i ja estan 
bolcades les dades dels habitatges de l’IBI a 1 de gener de 2013. I el que volem és aprofitar, i 
el que estem fent, aprofitant aquesta informació que tenim, per complimentar, sobretot, els 
pisos buits dels bancs i caixes. Per això estem fent una última revisió, per filar molt, molt 
prim amb les adreces d’habitatges desocupats propietat de caixes o bancs.

El tema del Reglament de l’IBI, a la propera reunió de la Informativa de Serveis Econòmics, 
el portarem per valorar, perquè en puguem parlar, d’aquest tema. Gràcies. 

Sra. Cuadrado: Em disculpareu, però és que avui em costa una mica parlar. Per tant, 
demanaria que fos... en breu, que ens posem en contacte i parlem del tema. Gràcies.  

Sr. Navarro: A ver, tu mismo acabas de decir, es una regidoría. Cuando tienes preguntas, al 
Pleno. Si quieres hablar conmigo particularmente, sabes donde encontrarme, no hay ningún 
problema. Cuando tenemos temas para llevar al Pleno, pasan por Informativa número 3, y 
cuando hicimos o tasas o presupuestos, pasaron por la Informativa de Hacienda. Con lo cual, 
es que el Patronato, o Deportes, se convirtió en una regidoría como cualquier otra.

Por eso, lo que te pido es que, nos podemos ver –y lo sabes– cuando quieras y a la hora que 
quieras, me llamas y hablamos. Y si no, pues nos vemos en el Pleno, y las preguntas que 
tengas, pues te las contestaré, sin ningún... sin ninguna preocupación. Gracias.

Sra. del Frago: Y no únicamente eso, Berto. Yo creo que todas las áreas tienen una reunión 
mensual, haya Pleno o no haya Pleno, en la cual todos los aspectos de información de todas 
las concejalías –incluida la concejalía de Deportes– se plantean allí, y se hablan. 
Independientemente de que haya temas para Pleno o no.
¿Sí, es así? Muy bien. Gracias.

Y para finalizar, yo. Pues mira, Adolfo, cuando has dicho lo de los móviles, creo recordar que 
hace un tiempo –no recuerdo cuándo fue– también salió el tema, y que estábamos pendientes 
de un estudio, o que en aquel momento... –lo miraré, porqué ahora no voy a contestarte una 
cosa por otra...– que en aquel momento estábamos pendientes de alguna posible nueva 
ubicación. Hace unos meses. Recuerdo que este tema lo sacaste tú también, y que estaba ahí. 
Lo miraré y te daré respuesta, porque en este momento no te puedo dar.

Respecto al tema de medios de comunicación, al revés, censura ninguna. En todo caso, 
contrastaré toda la información que has dado, todo el proceso que se ha dado, junto con la 
concejal de Medios de Comunicación, y si hay alguna cosa que nos hemos saltado, pues la 
recogeremos y ya está. Pero yo entiendo que si hay un… el Reglamento se aprobó en Pleno... 
Lo único que me hace dudar es la estimación o no estimación. Pero si... por eso tengo mis 
dudas en este momento, si se recogió o no se recogió, pero que no hay ningún inconveniente 
en plantearlo. Pero esto está aprobado –como decías– en sesión municipal de 25 de enero de 
2012, tal cual, y en el artículo 12 no aparece ese punto.

También yo recordaba, y es cierto, y lo miraba estos días, en el Pleno de constitución cuando 
hablábamos en algún punto sobre la grabación, no grabación... que tuvimos nuestras 
discusiones, nuestras aportaciones y lo que hay. Yo, en todo caso, lo que quiero decir es 
censura ninguna, está el tema encima de la mesa, lo revisaremos y lo veremos. 
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¿De acuerdo? Pues muchas gracias. 

Sr. Gallego: El Reglamento... 

Sra. del Frago: Tienes la palabra, Adolfo. 

Sr. Gallego: Gracias. El Reglamento, Antonio, lo tengo yo también. El Reglamento 
aprobado, definitivo, y no recoge, no recoge esa alegación que se hizo, que se estimó, que se 
estimó. Por lo tanto, algo se ha hecho mal –algo se ha hecho mal.

Sra. del Frago: Pues seguramente. Y por eso digo, está encima de la mesa y lo revisaremos y 
ya está, sin ningún problema más. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues daríamos por finalizado el Pleno. 

_____________________ 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les  21:55 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present 
es transcriu en 30 folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números 390546-E al 
390575-E, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza 
amb la seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA PRESIDENTA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés José Antonio Martínez Martínez


