1

ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 4 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 24/04/2013.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 24/04/2013, 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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ALCALDIA
2.ADHESIÓ
2.01.- EXP.: XXXX. ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.
SERVEIS ECONÒMICS
3.MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3.01.- EXP.: IPMC 2013/02. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2013.
SERVEIS PERSONALS
4.RECTIFICACIÓ ACORD
4.01.- EXP.: SSPP-U043-N523130001. RECTIFICACIÓ ACORD PLE DE DATA 30 DE
GENER DE 2013 REFERENT A LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER AL
SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER
AL CURS 2011-2012.
SECRETARIA GENERAL
5.MOCIONS PORTAVEUS
5.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU EN DEFENSA
DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI
D'HORARIS COMERCIALS.
5.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
SOL·LICITAR LA DIMISSIÓ DE LA CONSELLERA D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, IRENE RIGAU.
6.DONAR COMPTE AL PLE
6.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
7.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

8.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201303. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
27 de març de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS.
_____________________
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2

ADHESIÓ

2.1

EXP.: XXXX. ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.

ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.
Atès que considerem l'existència de l'associacionisme municipal com a instrument valuós i
necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per si
mateixa i tota sola.
Atès que l'ACM és l'organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca encaminada
a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que fa de la
personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis, així com de la identitat de les nostres
comarques i de la realitat nacional de Catalunya.
Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès aprova el següent
ACORD:
PRIMER: Adherir-se a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne els
Estatuts i els drets i obligacions que se'n deriven, així com la quota corresponent; al mateix
temps, facultar el/la senyor/a president/a per a representar-nos a les assemblees i ocupar-hi els
càrrecs que ens hi puguin correspondre.
SEGON: Que el senyor secretari expedeixi abans de quinze dies el certificat d'aquest acord i
el trameti a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sra. Conde: Bona nit. A veure, és un punt molt ràpid. Com vostès ja saben, ja vam explicar a
la sessió informativa. Demanem l’adhesió a l’Associació Catalana de Municipis per,
posteriorment, fer també l’adhesió al contracte que han signat amb Endesa Energía, la veritat
que a uns preus força avantatjosos. Han signat un contracte per 40 milions d’euros amb
bastants municipis de la província, i veiem que tenim un estalvi, amb el contracte que tenim
ara, d’uns 50.000 euros; i si anéssim al mercat lliure, sense cap compra agregada, com és
aquest cas, pagaríem 70.000 euros de més. Per tant, l’adhesió a l’Associació Catalana de
Municipis són uns 5.900 euros anuals, i si fem els números, de 70 que ens estalviem, val la
pena pagar aquests 5.000 de l’adhesió.
En principi res més. Gràcies.
Sr. Rivera: Molt ràpid. Votarem a favor. Entenem que és una proposta que ens servirà no
només per a aquesta qüestió instrumental d’ara mateix, que és molt important, de l’energia
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elèctrica, sinó que també tindrem altres beneficis. I esperem que, bé, que aquests beneficis es
materialitzin.
Gràcies.
Sr. Fernández: Sí, buenas tardes. Nosotros también, desde el Partido Popular, votaremos a
favor y apoyamos ese… esa finalidad economicista que ha explicado la regidora. Es decir,
asociarnos a esta Associació Catalana de Municipis por este motivo económico. Pero no
damos nuestro respaldo, nuestra aprobación, a lo que se dice en cuanto a la exposición de
motivos de que es una organización, la más adecuada para cumplir estas finalidades.
Bueno, yo creo que aquí también se está haciendo un cierto desprecio a la Federación de
Municipios de Cataluña. Lo cual también me extraña, porque está monopolizada por el PSC,
y en este caso, bueno, evidentemente, este tipo de asociacionista es el club de los
convergentes, ¿no?
En cualquier caso, lo que quiero decir es que, desde nuestro punto de vista, desde el Partido
Popular, entendemos que esta cohabitación de dos entidades representativas de
municipalismo es bastante anómalo o extraño, y lo que… Extraño porque en el resto de
comunidades solo hay una, y entonces no se entiende para qué necesitamos dos entidades
supramunicipales para, teóricamente, defender los mismos intereses, que son los de los
municipios, ¿no?
Entonces, aquí a lo que habría que ir es a una unificación o reunificación en un único ente
supramunicipal más allá del color de quien lo promueva, porque al fin y al cabo estas
entidades acaban siendo solo instrumentos de seguidismo de políticas, ¿eh?, y gastando un
dinero público en hacer una serie de cosas en una promoción sobre debates que no vienen a
cuento. Y, bueno, en este caso sí que es cierto que tenemos algo tangible, que es la compra
agregada a la que nos podemos sumar, y en ese sentido estamos de acuerdo.
Por otro lado, también me extraña el hecho de que… Yo me pregunto qué hace nuestro
consell comarcal, el de nuestra comarca, o los cercanos, que tenemos que recurrir a un
consorcio formado por consells comarcals del Alt Empordà, del Pallars Jussà, de l’Anoia…, y
que tengamos que estar beneficiándonos del trabajo de esos consejos comarcales a través de
ese consorcio, y parece que nuestro consell comarcal al final no nos sirve para nada, o al
menos para poco.
Nada más. Mucha gracias.
Sr. Rodríguez: Simplement dir que nosaltres votarem a favor. Òbviament, amb algun dels
temes que s’han plantejat, com la duplicitat d’entitats supramunicipals i demés, penso que
podria donar motiu a una altra forma de debat. Però com a nosaltres el que ens pertoca és
Barberà, i ens sembla que la finalitat, si és aconseguir un estalvi per a la ciutat, doncs en
aquest cas benvinguda sigui la nostra adhesió a l’Associació Catalana de Municipis.
Gràcies.
Sra. Conde: Senyor Rivera, com vostè deia, la mancomunació dels serveis dóna peu a treure
uns preus més avantatjosos, en aquest cas és la llum; seguidament serà, segurament, el gas.
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Evidentment el que mirarem és que ja és un benefici per a l’Ajuntament; si ens estem
estalviant 70.000 euros i hem de pagar 5, és de tontos no fer-ho.
Tota la resta de qüestions, penso que en aquest cas la senyora alcaldessa les pot contestar.
Dir-vos també que el Consell Comarcal havia fet una compra agregada de subministrament
elèctric però més petita, i els preus que aconseguien no eren tan bons com els de la ACM. Per
tant, el Consell Comarcal també ens diu, doncs, que sí val la pena, doncs, adherir-nos en
aquest... en aquest cas en el tema d’Endesa Energía amb l’Associació Catalana de Municipis.
No és més que això. Gràcies.
Sra. del Frago: Por alusiones, si me permites te contesto y, a la vez, amplío este debate.
Hombre, entiendo que sea difícil entender para qué sirve, para algunas personas de algunos
miembros de determinados partidos, para qué sirven las asociaciones municipalistas. Lo
entendemos porque estamos en puertas –ya veremos mañana– de unas reformas en las
cuales… –mañana no, perdón, el viernes, quería decir– en las cuales los ayuntamientos pues
somos exactamente meras gestorías, es decir, nada más que cualquiera de estas empresas
tuviera un comercial de grandes ciudades, pequeñas y medianas, no haría falta que los 21 que
estamos aquí nos dedicásemos a estas cosas, porque ya lo resolverían desde estas empresas
privadas.
Dicho esto, me cuesta entenderlo. Yo pienso que el debate entre si tiene que haber una
entidad municipalista, dos o tres es síntoma de la pluralidad del país en el cual cada uno vive.
Y evidentemente no es lo mismo Asturias… Bueno, y he puesto un mal ejemplo; Asturias
todavía. No es lo mismo Murcia que Cataluña. Estamos totalmente de acuerdo en que no es lo
mismo.
Decirle que seguramente su compañero, Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels y
vicepresidente de la FEM –vicepresidente en la FEM y vicepresidente en la Federació de
Municipis de Catalunya–, se lo explicará con mucho mayor detalle, cuáles son los objetivos
de las entidades municipalistas.
Y decirle también que nosotros ahora nos adherimos a la ACM justamente porque es una
plataforma de servicios que nos conviene, pero no porque pensemos que tenemos que estar en
dos, sino porque la ACM ha gestionado una plataforma de servicios que es interesante. Pero
que es lo más habitual del mundo en Cataluña desde hace muchos años que haya muchísimos
ayuntamientos que están a la vez en ACM y a la vez en la Federació de Municipis de
Catalunya.
Per tant, aquest és un debat. I l’última qüestió respecte al Consell Comarcal. Bueno, yo estoy
segura que en breve espacio de tiempo usted tendrá la oportunidad de manifestar lo que ha
manifestado en esta sala de plenos y en la sala de plenos del Consell Comarcal con todo lujo
de detalles. Y aquí entraríamos en otro debate de cuál es el servicio o no, o cuál es la
legitimidad o no, de los diferentes órganos territoriales, que cuando llegue el día, y si es
competente y nosotros tenemos algo que aportar, pues también lo haremos.
Gracias.
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____________________
3

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

3.1

EXP.: IPMC 2013/02. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST
2013.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2013.
Expedient: IPMC 2013/02.
Vista la memòria elaborada pel Regidor d’Hisenda en què es manifesta la necessitat de
modificar el pressupost de l’exercici 2013.
Atès que per atendre la quota de membre de l’ACM d’aquest exercici no hi ha consignació
pressupostària, i que els fons necessaris per a finançar la creació de l’aplicació pressupostària
a tals efectes es poden obtenir disminuint el crèdit d’una aplicació pressupostària d’energia
elèctrica, tenint en compte que la facturació d’electricitat disminuirà amb l’adhesió a l’ACM.
Vist l’informe núm. 2013/13 de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els articles 169 a 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vistos els articles 34 a 38 i 45 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici
2011.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 2 del Pressupost municipal
2013 per crèdits extraordinaris:
FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Concepte
Serveis generals.
Subministrament energia
2013 200 920 22100 elèctrica
TOTAL FINANÇAMENT

Import

NOVA CREACIÓ
Aplicació
pressupostària
Concepte

Associació Catalana
4.100,00 € 2013 001 943 46601 de Municipis
4.100,00 €
TOTAL NOVA CREACIÓ

Import

4.100,00 €
4.100,00 €

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de
quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.
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TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions,
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
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: Sí, la proposta és d’acordar l’aprovació, en primer lloc, d’una modificació inicial
del crèdit número 2 del pressupost municipal. Recordeu que la modificació número 1, que va
estar explicada en comissió informativa, correspon a una subvenció en la qual donaríem de
baixa 4.100 euros de la partida de llum, de la 920-22100, per fer una nova partida, que es
crearia una partida que correspon a la 001-943-46601, d’Associació Catalana de Municipis,
per 4.100 euros.
Per això ho portem al Ple, perquè és una nova creació de partida. Podríem haver incrementat
una partida que n’hi havia de semblant d’altres associacions, però vam creure, això que
parlem alguna vegada quan ens trobem, que és bo que quedin les partides molt, molt clares,
molt individualitzades, per poder fer un seguiment més clar del que és el pressupost en tot
moment.
Com veiem l’import és de 4.100 perquè només paguem, durant l’exercici 2013, els dies
proporcionals des de la nostra adhesió fins al 31 de desembre, quan la quota normal que ens
hagués tocat a Barberà era de prop de 6.000 euros. En segon lloc, exposaríem aquest
expedient de modificació. I en tercer lloc, si durant aquest període d’informació pública no hi
hagués cap reclamació, quedaria aprovat.
Res més.

_____________________

4

RECTIFICACIÓ ACORD

4.1

EXP.: SSPP-U043-N523130001. RECTIFICACIÓ ACORD PLE DE DATA
30 DE GENER DE 2013 REFERENT A LA SUBVENCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ
DEL VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.

RECTIFICACIÓ ACORD PLE DE DATA 30 DE GENER DE 2013 REFERENT A
SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT
BARBERÀ DEL VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.

LA
DE
DE
DE
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Expedient: SSPP-U043-N523130001.
1. Atenent que en data 11 de gener de 2013, la Generalitat de Catalunya ens va enviar el
conveni de sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de
titularitat municipal per al curs 2011-2012.
2. Atenent, que a l’esmentat conveni fa referència a l’Acord de Govern de data 16 desembre
de desembre de 2012 pel qual s’autoritza el finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2011-2012.
3. Atenent que amb data 17 d’abril de 2013 la Generalitat de Catalunya, ens ha comunicat que
existeix un error material i que la data d’Acord de Govern es 18 de desembre de 2012.
4. Atenent que es requisit imprescindible per poder rebre la subvenció per part de la
Generalitat de Catalunya, la correcció d’aquest error.
La Tinenta d’Alcaldia delegada en matèria d’Educació, la Sra. Mònica Maya González,
proposa al Ple Municipal l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Corregir aquest error material, detectat en el dictamen 2.01, aprovat pel Ple
Municipal en sessió de 30 de gener de 2013, referit a la data d’acord de Govern, establint com
a data correcta el 18 de desembre de 2012 i no el 16 de desembre de 2012.
SEGON: Comunicar aquest acord a la Direcció general de Recursos del Sistema Educatiu del
Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202 planta ·D, 08021 Barcelona)
TERCER: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barès, i la Tinenta
d’Alcaldia delegada en matèria d’Educació Sra. Mònica Maya González, per a la signatura
de tots els documents que sigui necessaris per la tramitació de la subvenció.
_____________________
El secretari informa que, d'acord amb el que disposen els arts. 82.3 i 97.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en no haver estat dictaminat prèviament aquest punt de
l'ordre del dia per la corresponent Comissió Informativa, cal, amb caràcter previ al seu debat i
votació de fons, ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió. Tot seguit, aquesta va
quedar aprovada per majoria absoluta, donant lloc a continuació al corresponent debat i
votació de fons, amb el resultat següent:
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sra. del Frago: I passem al punt número 4, i en aquest cas és un tema també administratiu.
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No sé si cal votar la urgència, donat que no es va informar a la informativa. El secretari creu
imprescindible votar la urgència Per tant, estaríem d’acord que és un tema urgent, el punt
següent, 4.1 de rectificació administrativa. Urgència acceptada, inclòs a l’ordre del dia.
I és una rectificació d’un acord de Ple de data 30 de gener referent a la subvenció de la
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament pel sosteniment del funcionament de centres
educatius del primer cicle d’educació infantil, de titularitat municipal, per al curs 2011-2012.
I com tots sabem, i posa l’acord, és corregir un error material que es va produir per banda de
la Generalitat no pas de l’Ajuntament, referit a la data de l’acord de Govern. Establint com a
data correcte el 18 de desembre de 2012 i no el 16, tal com constava.
Comunicar aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, i facultar
indistintament a la tinenta d’alcalde i a mi per les signatures.
Sr. Gallego: Bueno. Está claro que rectificar es de sabios y que lógicamente, si no se corrige
este error, esa subvención no se recibe.
A nosotros, nos hubiese gustado también que el reglamento, el error que se cometió en el
Reglamento de Uso de Medios de Comunicación no…, agregando esa alegación estimada en
el punto número 12, se hubiese hecho lo mismo que se está haciendo hoy en día en este Pleno
con este expediente, que se hubiera corregido también, aunque no tuviéramos subvención,
que eso es algo del Ayuntamiento.
Sra. del Frago: Sobre el punto número 4, rectificació de l’acord de Ple de data 30 de gener
de 2013, que és el que estem votant, alguna intervenció més? No. Doncs passaríem a votació.
_____________________
5

MOCIONS PORTAVEUS

5.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU EN
DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE SUPORT A LA
PROPOSICIÓ DE LLEI D'HORARIS COMERCIALS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU EN DEFENSA DEL MODEL PROPI
DE COMERÇ I DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI D'HORARIS COMERCIALS.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"Atès que Catalunya, per motius històrics i socio-econòmics, disposa d'un model de comerç
amb singularitat pròpia que cal preservar i adaptar-lo a les noves necessitats socials,
econòmiques i territorials del sector comercial.
Atès que la competència en matèria de comerç, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, és exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el RDL 20/2012, de 13 de juliol, aprovat pel Govern espanyol i convalidat pel
Congrés dels Diputats, pel que fa a la modificació de la Llei estatal d'horaris comercials i la
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Ley de Ordenación del comercio minorista envaeix clarament competències exclusives de la
Generalitat, a part d'haver estat tramitat com un decret llei, sense existir l'extraordinària
urgència i necessitat.
Atès que com a país no ens podem permetre els efectes irreparables de la manca d'una
regulació adequada del sector comercial català, basat en bona part amb el comerç urbà de
proximitat, vertebrador del territori.
Atès que CiU i ERC han presentat al Parlament de Catalunya una proposició de llei d'horaris
comercials per tal de preservar el nostre model i la competència exclusiva de la Generalitat en
matèria de comerç.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al govern central que no s'extralimiti en les seves competències i no vulneri la
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç (art. 121 de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya), tot retirant el recurs d'inconstitucionalitat presentat
davant el TC contra la llei catalana.
Segon.- Donar ple suport a la tramitació de la Llei d'horaris comercials pel procediment
d'urgència extraordinària, per tal de preservar el model català i bloquejar les ingerències
estatals, així com també al recurs d'inconstitucionalitat que presentarà el Govern de la
Generalitat contra el Reial Decret-Llei d'horaris comercials del govern espanyol.
Tercer.- Donar trasllat de la present moció al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a la Secretaria de Estado de Comercio del Ministeri
de Economia y Competitividad, així com a les associacions de comerciants del municipi."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

5.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA
PER SOL·LICITAR LA DIMISSIÓ DE LA CONSELLERA
D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, IRENE
RIGAU.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER SOL·LICITAR LA
DIMISSIÓ DE LA CONSELLERA D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, IRENE RIGAU.
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Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"L'any 2009 neix l'escola Marta Mata com a setena escola pública a Barberà del Vallès. Amb
seu provisional a les aules construïdes al porxo de l'Escola Elisa Badia a l'espera de la seva
construcció.
El 9 de novembre del 2010 s'aprova un Acord de Govern amb dotació per la construcció de
més de 3.5 milions d'euros.
El 9 de juny del 2011 s'aprova una moció a la Comissió d'Educació del Parlament de
Catalunya per l'inici immediat de les obres de l'escola. Als pressupostos de la Generalitat del
2012 apareix la partida destinada a la construcció esmentada.
Al gener de 2013 la Generalitat no paga el projecte bàsic i executiu i com a conseqüència el
procés torna a endarrerir-se provocant la retallada d'un grup de P3 i un altre de primer de
primària per al curs 2013-2014.
Durant l'any 2012 tant el Departament d'Ensenyament com la Consellera reben múltiples
queixes dels pares per la manca de Projecte Educatiu i la mala praxis de l'equip directiu de
l'escola, que obtenen resposta el mes de febrer del 2013 a traves de l'inspector de SSTT on la
Consellera convida als pares a sol·licitar canvi de centre durant el període de preinscripció del
mes de març (adjuntem còpia del correu electrònic rebut per l'AMPA).
Per la manca de sensibilitat de la consellera vers les problemàtiques educatives, per la seva
ignorància demostrada sobre la situació de l'educació a Barberà, per l'incompliment dels
compromisos en la construcció de l'escola Marta Mata, per l'atac continuat de la Conselleria
vers l'Educació pública a tot el país, pel tancament anunciat d'escoles públiques i no de les
concertades, per la defensa de l'Educació Pública i de Qualitat a Catalunya
El ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès ACORDA:
1. Demanar la dimissió de la Consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Irene
Rigau.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que acceleri el procés per a la construcció de l'Escola
Marta Mata perquè el curs 2013-2014 sigui l'últim sense edifici.
3. Traslladar a aquest acord al Govern de la Generalitat, Conselleria d'Educació i als
portaveus dels grups polítics del Parlament de Catalunya."
VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 10
Vots en contra: 11
Abstencions:
NO APROVAT
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_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat de la moció, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es van
produir les intervencions següents:
Sra. Barrachina: Hola. Bona nit. Bé, la història del Marta Mata ja la coneixeu, i de la Irene
Rigau, amb el que porta de legislatura, també la coneixeu. L’any 2009 neix l’escola Marta
Mata; l’any 2010 s’aprova una dotació per la seva construcció de tres milions i mig; l’any
2011 es fa una moció per a la construcció immediata de les obres, i la història continua.
El passat mes de... març es torna a aplaçar la construcció, el projecte educatiu queda... sense
presentar correctament. Durant el 2012 la Generalitat rep nombroses queixes dels pares per la
manca d’aquest projecte educatiu i la mala praxis de la direcció, i obtenen una resposta, el
mes de febrer, a través de l’inspector, de la consellera on convida els pares a sol·licitar el
canvi de centre.
Em sembla que aquesta invitació de sol·licitar un canvi de centre demostra la poca sensibilitat
que té la consellera vers les problemàtiques educatives. També s’ha destacat la seva
ignorància amb la situació en l’educació a Barberà, que tots els coles estan saturats, bé per
augment de rati, sobretot els P –P3, P4 i P5.
També demanem la seva dimissió per l’incompliment dels compromisos de la construcció,
per l’atac continuat que rep l’educació publica al País, pel tancament anunciat d’escoles
públiques i no pas de les concertades, i per defensar l’educació pública i de qualitat a
Catalunya.
Per això, en aquesta moció demanem que el Ple demani la dimissió de la consellera i
demanem també a la Generalitat que acceleri el procés de construcció de l’escola i que el
proper curs 2013-2014 sigui l’últim any sense edifici, i que aquest acord es traslladi al
Govern de la Generalitat, a la conselleria i als portaveus dels grups polítics del Parlament.
Sr. Ramon: Bé, nosaltres, des del Grup Municipal de Convergència i Unió, hem de dir que
des del primer moment en què s’ha estat discutint en aquest Ple d’aquest Ajuntament el tema
de la construcció de l’escola de Marta Mata, hem fet sempre suport a tots els altres grups en
el fet que unànimement hem defensat la necessitat de la construcció d’aquesta escola per a
Barberà.
Nosaltres sempre hem estat al costat de l’equip de govern, des de l’oposició i ara des del
propi govern, perquè això fos així. Nosaltres no direm que la consellera Rigau sigui un
exemple d’excepcionals bones relacions. Però el que sí és cert és que crec que en aquests
moments és molt oportunista, després de la reunió que hem tingut abans d’aquest Ple,
continuar tenint aquesta moció sobre la taula, perquè creiem que la finalitat última nostra, de
tots els grups representats en aquest Ajuntament, és que l’escola Marta Mata tiri endavant, i
una cosa és el que nosaltres podem opinar i l’altra cosa és el que el president de la Generalitat
decideixi respecte a aquesta consellera. No som nosaltres qui hem de considerar si és bona o
no, o si és simpàtica o no, o si compleix o no; nosaltres, el que en aquests moments estem
valorant és si aquest col·legi es farà o no es farà.
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En aquests moments tenim bones perspectives que així sigui. Cal dir que nosaltres estàvem
disposats a fer costat a les decisions que en aquest Ple es prenguessin fins a última instància,
fins i tot donant suport aquesta moció, però creiem que ara no és el moment oportú per tirar
aquesta moció endavant. Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.
Gràcies.
Sr. Gallego: Señor Rivera Arias… Ah, era compañera. Bueno, yo, como la presentó Rivera,
está claro que lo que le tengo que decir es que es de los que piensan que cuando el viento
sopla por la popa hay que aprovecharlo, ¿eh? Sí, como buen populista aprovecha que el
Pisuerga pasa por Valladolid para presentar sus mociones.
Y lo digo porque me parece usted un diputado frustrado, por la cantidad de las mismas que
nos cuela. Esta sí es verdad que afecta a nuestros vecinos, por lo tanto es una de las pocas que
se pueden debatir, ¿eh? El resto… el resto de mociones a dónde correspondan.
Hemos vivido unos años en los que han gobernado una rémora de manirrotos, entre ellos su
partido, con el tripartito, con un presidente del Gobierno a quien le enseñaban economía en
dos días y que…, podríamos enumerar la lista de sus despropósitos, y cursiladas como eso de
la tierra del viento. El Plan E, donde se le acabaron las últimas reservas para hacer frente a
esta crisis que para algunos no existía –algunos de este Pleno, también, ¿eh?–, gobiernos
locales despilfarradores también… Y el resultado que ha dado esa gestión es cero, estamos
como estamos: estamos en tiempos de deuda, de austeridad, de recorte de gasto, hay que
gastar menos, mucho menos.
Y suponemos que más de uno hoy no tomaría las decisiones ni las adoptaría en los mismos
términos que lo hicieron. No se puede pedir prestado por encima de las posibilidades de cada
uno. El gasto, como en cualquier familia que no quiera problemas, debe ajustarse a los
recursos más que a las aspiraciones. Y esta crisis ha trastocado el mapa escolar, y la consejera
de Enseñanza explicó que hay que tener el coraje de planificar con seriedad, Irene Rigau,
quien ha anunciado que no hay fondos para construir en una década. Esto en el El País, el día
15 de este mismo mes.
En el tema Marta Mata, pues como ha dicho el Pere, estamos todos de acuerdo. El problema
es que aquí se ha vendido la piel del oso antes de cazarlo, que si cedemos el terreno después
de pagar equis al Hospital de San Pablo; de recolocar a los que estaban viviendo en La Masia
en un piso, que siguen pagando los ciudadanos de Barberà; que sin edificio será el Barberà
VII, después le ponemos el nombre de Marta Mata a algo que no existe, y venga notas de
prensa y más notas de prensa. Y ahora, la ocasión, la pintan calva para pedir la dimisión de la
consellera Irene Rigau, miembro del gobiernillo que pagan bajadas.
Pero bueno, incluso en el caso de que la señora Rigau, el señor Mas hiciera una remodelación
de gobierno, la cambiara por otro apellido en Ensenyament, ¿tendríamos edificio Marta
Mata? Nosotros estamos de acuerdo en que hay que reducir gasto, pero del cómo, por
ejemplo, no construir este equipamiento educativo, y el cuánto, pasando, como ha dicho la
concejala, de una cifra de 3.600.000 euros a 2 millones para la primera fase y ahora nada, eso,
mi partido no lo admite.
Pero que hay que hacer cada día una reflexión, que hay que tomar decisiones firmes para
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gastar menos, eso sí que está claro. José Bueno, el año 2011 dijo que cada día que amanece y
abren los mercados, las administraciones públicas españolas piden prestado 600 millones de
euros. O sea, cada día, ¿eh? Cien mil millones de las antiguas pesetas. Dígame usted qué país
aguanta eso. Y la Generalitat, hoy, sufre colapso financiero; no solo en la sanidad, también en
educación.
La señora alcaldesa ha hecho varias declaraciones en la prensa sobre ese tema. La última el
sábado día 20 de este mes de abril en el Diario de Sabadell, que le han confirmado desde el
Departament d’Ensenyament que el proyecto sigue adelante. Y yo digo que aquí todos hemos
puesto nuestro granito de arena.
La construcción de este equipamiento educativo estaba en los compromisos presupuestarios
que el Partido Popular de Cataluña firmó con CiU en el año 2012. Y el compromiso/acuerdo
CiU de momento es verdad que no lo ha cumplido. Los representantes de mi partido en el
Parlament, como María José García Cueva, portavoz de Educación del Grupo del Partido
Popular de Cataluña, ha presentado varias preguntas escritas al Govern. Y, por último, se
presentó una propuesta de resolución instando a cumplir su compromiso; la registran, la
debaten en la Comisión de Educación pidiendo la construcción. Y aquí tengo la copia de la
pregunta al Govern sobre la construcción de la escuela Marta Mata, de Barberà del Vallès. El
proponente es Josep Enric Millo i Rocher, al cual le informa de lo siguiente: el proyecto
ejecutivo para la construcción de la escuela Marta Mata, de Barberà del Vallès, está en fase
de redacción; y el Departament d’Ensenyament tiene previsto el inicio de la ejecución de las
obras este año 2013. Esto es firmado por Irene Rigau i Oliver, y eso es lo que dice la
respuesta a esa pregunta escrita.
Yo tengo aquí, lo que pasé unas dudas porque el registro de entrada es el 18 de marzo, sale el
mismo 18, pone salida, y resulta que la consellera firma el día 15.
¿Estaba ya preparado o…? ¿Entiendes o no? Bueno, pues como no entiendo las fechas y nos
crea esta incertidumbre y estas dudas, señor Rivera Arias, vamos a votar a favor de la moción,
¿eh?, por la exposición y por la demanda, por estar de acuerdo en todo. Pero, como ya he
dicho, todas las agrupaciones políticas de ese municipio, incluso las que no tienen
representación –asociaciones, comunidad educativa y, por supuesto, la asociación de madres
y padres de estos niños afectados–, todos estamos en este tema como en Fuenteovejuna, todos
a una.
Por lo tanto votamos a favor.
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Sr. Rodríguez: Hola. Bona nit. A veure, nosaltres votarem a favor de la moció, perquè és el
que ens demana el cos, bàsicament. També entenem que després d’aquestes informacions i
les darreres informacions que hem tingut, l’equip de govern mantingui un punt de neutralitat
o una... –val? Però jo estic segur que, si parlem als passadissos, més d’un de vostès estarien
d’acord o segurament els demanaria el cos també votar en contra... votar a favor de la
dimissió de la senyora Rigau.
I, per tant, a veure, jo entenc la seva postura, perquè penso que és, des del punt de vista de qui
governa, doncs no deixa de ser una postura per contemporitzar la situació. Però com nosaltres
ens podem permetre el luxe de votar el que ens demana el cos i estem perfectament d’acord
amb el que diu la moció... –no només amb el que diu respecte al Marta Mata, que vostès ja
saben l’opinió que ha mantingut la Plataforma des que va començar aquesta història; hem fet
el que hem pogut, hem anat al Parlament, hem estat a tot arreu, però sobretot també per la
resta de coses que diu la moció, per l’atac continuat que fa la conselleria envers l’educació
pública, per l’augment d’hores lectives, per aquesta mena de menyspreu envers la pública i de
cura en algunes privades que ha manifestat la conselleria. Ja dic, per totes aquestes coses,
nosaltres mantenim el vot favorable a la moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra
Unida i Alternativa.
Ja li dic, i suposo... –l’explicació és aquesta–, suposo que a més d’un també el cos li
demanaria això, però en pro d’aquesta... de mantenir la situació en un punt de no trencar
ponts, suposo que això, bé, a més crec que és la seva obligació fer-ho, doncs entendríem que
la votessin en contra.
Gràcies.
Sr. Báez: Sí, hola. Bona nit. Bé, jo, com a qüestió prèvia anava a dir que no entraré a
barallar-me pel riu Pisuerga, perquè us acuseu d’aprofitar que el Pisuerga passa per
Valladolid i no sé qui s’ha aprofitat més. És a dir, al final, us fareu mal amb els rems, tant
passar pel Pisuerga.
Mireu, ja sabíeu el que nosaltres pensàvem d’aquesta moció i el que anàvem a fer amb
aquesta moció, que era votar-la favorablement si no teníem una resposta clara i concisa de la
conselleria. Però també sabeu, perquè jo us ho he comunicat, us ho he comunicat aquest matí,
que ara ja tenim aquesta resposta. Estem absolutament d’acord amb la part dispositiva de la
moció, però no hi podem estar ara, per aquesta responsabilitat que tenim de govern no podem
estar d’acord amb la part resolutiva, ara que hem arribat al fet que ens han donat una data per
presentar-nos l’equip directiu, una data per..., bé, que és la mateixa data, per a Consell
Escolar, que ens han reunit o que ens volen reunir a l’Ajuntament les AMPA per explicar-nos
el projecte executiu i presentar-nos aquest equip directiu, doncs, home, ara no és el moment
de fer-ho. Evidentment, des del govern, ¿eh?, des de la responsabilitat que toca des del
govern.
Quant al temps que nosaltres hem treballat per al Marta Mata, señor Gallego, usted habrá
hecho las consultas este día no sé qué de marzo, pero nosotros venimos trabajando desde hace
muchísimo tiempo el tema Marta Mata; pero muchísimo tiempo para que… ja no només per
la... quan hem pagat el solar o quan vam pagar la primera vegada el solar... –perquè aquest
solar que nosaltres vam cedir en aquest Ple i que vam comprar a l’Hospital de Sant Pau, no és
la totalitat del solar del Marta Mata; ja havíem comprat abans la meitat d’aquell solar, 3.500
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metres, i ara, o ara no, fa quatre anys, vam comprar la resta, és a dir, per cedir aquests sis
mil... crec que són 6.800 o alguna cosa així, la totalitat del solar que se’ns cedeix.
I després d’això, el que hem fet és... ens han dit: «Ara heu de tirar o llançar i netejar la runa
del solar, la casa que hi havia, i heu de portar una persona especialitzada perquè s’ha de treure
la uralita i com que té asbesto , té no sé què...», i ens va costar 12.000 euros més. I tot això ho
hem posat, però el Marta Mata està funcionant perquè recordeu que aquest Ajuntament també
va posar calés per a la construcció d’un gimnàs a l’escola El Bosc i quan ens retornaven
aquests calés vam dir: «No ens els retorneu i feu» –per no muntar les casetes aquelles, els
mòduls que muntaven–, «i utilitzeu-los per muntar un equipament mig decent a l’escola Elisa
Badia perquè puguin anar treballant».
Per tant, nosaltres sí que no som sospitosos de no recolzar ni l’AMPA ni el Marta Mata, de
mai. Però ara no toca que nosaltres, com a equip de govern, votem aquesta moció. Nosaltres,
des del Parlament, continuarem, vull dir, amb les propostes de resolució i hem fet moltes, i
hem anat al Parlament amb la gent i amb l’AMPA del Marta Mata. Però no és que hem anat a
la porta; no, és que hem entrat a dintre, on es va fer la votació i tot. O sigui que tots hem
posat aquí de la nostra feina i el nostre esforç per tirar això endavant.
I torno a insistir i a repetir, home, des de la responsabilitat de govern, ara i després de la
notícia d’avui, el que no podem és votar favorablement la moció. Suposo que tots ho enteneu,
també sabíeu que estàvem disposats a votar-la favorablement si no us dèiem una cosa, i
també ho tenia clar la conselleria, i Serveis Territorials d’Ensenyament. Per això aquest matí
han arribat a fer aquesta trucada i a posar això sobre la taula i concretar aquesta reunió el dia
7 de maig. Per tant, torno a insistir, estem absolutament d’acord amb la part dispositiva de la
moció, avui no podem estar d’acord amb aquesta part resolutiva, que és curteta, però molt...
molt contundent, i li hem de donar aquest vot de confiança a aquesta trucada i aquesta
convocatòria per veure aquest projecte executiu i aquest nou equip directiu.
Per tant, la votarem en contra. Gràcies.
Sra. Barrachina: Gràcies a tots per les vostres intervencions. Som coneixedors que tots
estem en defensa del Marta Mata, que tothom ha treballat pel Marta Mata, que la comunitat
educativa de Barberà està pel Marta Mata, els partits, els pares, tothom. Ens sap molt greu,
Pere, que ens titllis... que ens diguis que som oportunistes. Portem quatre anys de bones
expectatives; portem quatre anys que el projecte continua, que el Marta Mata no cau de la
«Gene», però cada any s’endarrereix un any. Oportunista és el Departament d’Ensenyament,
que cada cop que aquest Ajuntament, cada cop que els pares, cada cop que la comunitat
educativa de Barberà fa un moviment, convoca una reunió urgent. Això és oportunisme.
Perquè el dia 19 de març ja ens van presentar el projecte executiu, ja ens van presentar la
nova direcció del Marta Mata, que va caure una setmana després; el dia 7 de maig ens faran el
mateix. Perquè portem quatre anys que ens prenen el pèl. I oportunista és Serveis Territorials
i el Departament d’Ensenyament; no nosaltres.
Gràcies a tots.
_____________________
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6

DONAR COMPTE AL PLE

6.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat sobre la informació facilitada, per l’ordre que es transcriuen, es van produir
les intervencions següents:
Sra. del Frago: Molt bé. Doncs passem al punt número 6, i és donar compte al Ple de les
resolucions d’Alcaldia Presidència. Hi hauria alguna qüestió? Sí, Juanjo?
(Tall de l’enregistrament.)
Sr. Rodríguez: ...a l’empresa Centre de Medicina Correctiva, SL per adequar el local destinat
a centres de serveis de rehabilitació física. Clar, això passa..., si vostè es fixa en la data, el 21
de març és una setmana abans... –el Ple va ser el 27– una setmana abans que nosaltres
iniciéssim el procediment per a la concessió del dret d’ús del local de titularitat municipal.
Val? Sí.
És a dir... Clar, jo únicament és que amb aquestes coses s’ha de vetllar una mica, perquè
qualsevol persona que vegi el decret penjat a baix, si ens ve a preguntar, resulta que els
regidors només ens enterem d’això a la comissió informativa que es fa sobre el tema. Ja li
dic, aquesta gent ha demanat un permís d’obres i se’ls ha concedit un permís d’obres sobre un
local pel qual no tenien encara el dret d’ús ni era de la seva propietat. D’acord? Per tant, jo
penso que s’ha de... A veure, que òbviament no canviarem el sentit del vot ni..., perquè
entenem que és una cosa que portàvem anys demanant i que és un bé per a la ciutadania de la
ciutat, però que simplement és demanar que..., pregar, en aquest cas, bé, que es tinguin en
compte aquestes coses per no caure en aquests errors.
Gràcies.
_____________________
7.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

8.

PRECS I PREGUNTES.
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_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents:
Sr. Bertomeu: Hola, bona nit. Mira, en la Ronda Santa María, a la altura del campo de fútbol
de Antoni Serra, a ver si tiene una señal que indique la moderación de la velocidad de los
vehículos. Los pasos de cebra, el color blanco ha desaparecido y ya han habido varios conatos
de atropellos de los niños que van por las tardes a jugar y a entrenar. Y varios padres ya han
dicho pues que hay que tomar algún tipo de solución. Es más, ya se les había dicho a algunos
miembros de este Ayuntamiento, y les dijo que sería carísimo tener un municipal allí.
Sr. Gallego: Yo, era un ruego, no sé, a quién corresponda, ¿no?, de que la Ordenanza
Municipal de Ruidos y Vibraciones, que data de –me parece– 1990, en la que constan 60
decibelios para los bares/restaurantes, no para musicales ni discotecas, ¿eh?, nos parece que
son demasiado rigurosos, según técnicos que han venido a ver un restaurante, que ahora tiene
dificultades y demás, y dicen que este municipio, por lo que se ve, en este aspecto es muy
riguroso.
Sra. del Frago: Lo miraremos. Gracias.
Sr. Torrella: Des de Plataforma Ciutadana per Barberà, ja vam fer una intervenció sobre
l’estat del cementiri municipal de la zona industrial de Santiga. En aquell moment, doncs, ja
se’ns va dir que la Guàrdia Urbana feia unes rondes de vigilància i que el manteniment
d’aquelles instal·lacions passaria, si no mal recordo, per Sabemsa, per fer-se càrrec del
manteniment i neteja. A veure, per desgràcia sóc un visitant bastant habitual d’aquelles
instal·lacions, i ens hem permès fer unes fotografies de l’estat en què està últimament molt
deplorable.
Jo crec que seria necessari que aquelles instal·lacions estiguessin en bon estat, no sols per les
persones que visitem, sinó pel record de les famílies i dels difunts que tenim allà, no? I ja no
si no particulars, sinó de tota la gent de Barberà.
I bé, que aquest prec, doncs, que faig ara, que per segona vegada a veure si pogués ser, doncs,
tindre una cura per a aquelles instal·lacions. Ja sabem que hi ha un rètol que de dotze a dues
cada dia hi haurà d’això. No sabem quant personal hi ha, si hi va una persona o dues, tres o
quatre, però bé, hi ha imatges, doncs, que realment bastant deplorable d’aquell cementiri.
Gràcies.
Sra. Conde: Bé, al prec del senyor..., bé, és un prec, la ronda Santa Maria..., bé, la
senyalització, no he entès molt bé la pregunta, però entenc que també és un prec i ja
l’agafarem i, en tot cas, ja en parlem.
I el tema del cementiri. El manteniment no el fa Sabemsa, el fa la brigada. Cada dia, d’onze a
dues hi ha una persona que va a fer el manteniment allà al cementiri. A mi, realment,
m’agradaria veure les fotos, perquè hi ha algun indret que hem tingut alguna visita d’algun
animalet, doncs, que no està gaire bé, perquè jo personalment passo sovint, per anar a la
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feina, i malauradament aquestes últimes setmanes he hagut de passar amb més freqüència,
com vostès saben. I, realment, discrepo amb el tema que diu vostè, que està lamentable el
cementiri, perquè no ho veig tal qual. Per això li demano que m’ensenyi les fotos i, si vol
vostè, anem a fer una visita vostè i jo i mirarem el que està malament.
Gràcies.
Sra. del Frago: Després hi ha una altra qüestió, responent a un prec sobre la cobertura
antenes de mòbil zones... zonas de la ciudad que quedaban, que yo creo responder, creo que
te he respondido diciendo que estaba un estudio elaborando y tal. Perdón. Cristina, si nos
informas, por favor.
Sra. Conde: Sí. Mire, señor Gallego, en el 2006 ya se hizo un estudio que nos daba las zonas
con poca cobertura y las opciones de puntos para tener una cobertura óptima. En ese
momento, el tema de las antenas era un tema bastante delicado, y no obstante se colocaron
algunas en la zona industrial y allí se ganó bastante cobertura.
El problema… Bueno, el problema, el momento actual en el que estamos ahora, donde hay
una crecida exponencial de la demanda con tantos smartphones, la cobertura a veces tiene
como un cuello de botella en la que es insuficiente. Nosotros estamos con LocalRet. Además
del estudio que tenemos del 2006, LocalRet está haciendo con muchos ayuntamientos un
estudio del ordenamiento de las infraestructuras de radiofrecuencia. En este caso, el
Departamento de Nuevas Tecnologías, el señor Garcés lo podrá apoyar, estamos mirando de
hacer este estudio, que es un estudio que se hace muy rápido, para ver de qué manera
podemos conseguir de que en algunas zonas del centro haya más cobertura.
En cuanto esté terminado, le volveremos a informar. Gracias.
Sra. del Frago: Molt bé. Si no hi ha cap pregunta més donen el Ple per finalitzat.
Bona tarda i fins la propera.
_____________________

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va
aixecar la sessió a les 21:10 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu en 11 folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números 390576-E al
390586-E, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza
amb la seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés

José Núñez Alba

