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ACTA DE LA SESSIÓ extraordinària núm. 8 REALITZADA PER  PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 29/06/2011.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  29/06/2011,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió extraordinària de PLE DE 
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; REGIDOR  (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; REGIDORA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; REGIDOR  (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (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 ; REGIDOR (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; REGIDORA (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:
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ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

ALCALDIA

2.- SESSIONS PLENÀRIES
2.01.- EXP.: XXXX. ASPECTES OPERATIUS SOBRE LA CELEBRACIÓ DE 

SESSIONS PLENÀRIES, COMUNICACIONS ALS MEMBRES CORPORATIUS I 
FORMACIÓ DELS LLIBRES DE ACTES I RESOLUCIONS.

3.- CELEBRACIÓ SESSIONS
3.01.- EXP.: XXXX. CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀRIES PLE MUNICIPAL I 

JUNTA DE GOVERN LOCAL.

4.- COMISSIONS INFORMATIVES
4.01.- EXP.: XXXX. COMISSIONS INFORMATIVES.

5.- COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL COMPTES
5.01.- EXP.: XXXX. COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES.

6.- GRUPS MUNICIPALS
6.01.- EXP.: XXXX. GRUPS MUNICIPALS.

7.- RÈGIM DE DEDICACIÓ REGIDORS/ES
7.01.- EXP.: XXXX. RÈGIM DEDICACIÓ REGIDORS/ES.

8.- INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS
8.01.- EXP.: XXXX. INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS.

9.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS
9.01.- EXP.: XXXX. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A ÒRGANS COL·LEGIATS.

RÈGIM INTERIOR

10.- DONAR COMPTE AL PLE 
10.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 

1340, DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, RELATIU AL NOMENAMENT 
TINENTS/ES D'ALCALDE.
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10.02.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1341, DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, RELATIU A LA CONSTITUCIÓ I 
DESIGNACIÓ MEMBRES JGL.

10.03.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1342, DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, RELATIU A LA DESIGNACIÓ 
PRESIDENT/A I VICEPRESIDENTS/ES DEL PME.

10.04.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1343, DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, RELATIU A LES DELEGACIONS EN 
ELS/LES TINENTS/ES D'ALCALDE I REGIDORS/ES.

QÜESTIÓ PRÈVIA

Sra. del Frago: Voldria recordar dues qüestions organitzatives.
En primer lloc, recordar l’ordre d’intervenció dels grups municipals que són de menor a 
major, de tal manera que començaria Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida 
Alternativa, continuaria Convergència i Unió, seguiria el Partit Popular de Catalunya, després 
la Plataforma Ciutadana Per Barberà i darrerament el Partit dels Socialistes de Catalunya.
I, l’altra qüestió de caire organitzatiu també, és recordar a tothom que el vot és a mà alçada, 
seguint amb els acords que vam adoptar en l’anterior legislatura.
Dit això procedirem al primer punt de l’ordre del dia.

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201107. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
11 de juny de 2011, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS.
_____________________

2 SESSIONS PLENÀRIES

2.1 EXP.: XXXX. ASPECTES OPERATIUS SOBRE LA CELEBRACIÓ DE 
SESSIONS PLENÀRIES, COMUNICACIONS ALS MEMBRES 
CORPORATIUS I FORMACIÓ DELS LLIBRES DE ACTES I 
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RESOLUCIONS.

ASPECTES OPERATIUS SOBRE LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS PLENÀRIES, 
COMUNICACIONS ALS MEMBRES CORPORATIUS I FORMACIÓ DELS LLIBRES DE 
ACTES I RESOLUCIONS.

I. - NORMATIVA D'APLICACIÓ

a) Ús de la llengua

- Art 3.2 de la Constitució espanyola.
- Art. 6. 1 i 2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya.
- Art .5.1 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.
 - Art. 86.1 i 110.1 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.
- Article 35. d) i 36.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
- Art. 9.3 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
- Art 3 del Reial Decret 1111/1979, de 10 de maig, pel qual es regula l'ocupació de les 
diferents llengües espanyoles en les actuacions de les corporacions locals.
- Art. 5 del Reglament Orgànic Municipal.

b) Comunicacions mitjançant correu electrònic

- Arts. 1. 2 i 28. 1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics.
- Arts. 45.1 i 5, 58.1 i 59.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
- Arts. 17, 80.3 i 147. 1 i 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.
- Art 4.5 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús de mitjans electrònics en sector públic de 
Catalunya.
- Arts. 43.1 i 56.1 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment administratiu de 
Catalunya.

c) Llibres d'actes i resolucions

- Art. 111 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.
- Art .52.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Arts. 110, 198, 200, 202 i 203 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
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s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

II .- MOTIVACIÓ

El marc normatiu de funcionament actual, referit a les administracions públiques, amb 
caràcter general, recull, entre altres, com a principis operatius el de "eficiència en 

l'assignació i utilització dels recursos públics" i el de "racionalització i agilitat dels 

procediments administratius i de les activitats materials de gestió" .

Sens dubte, un instrument operatiu per a la consecució d'aquests objectius d'eficiència i 

agilitat el constitueix l'eina electrònica.  Les noves tecnologies permeten oportunitats de 
millora (eficiència i reducció de costos) que fan ineludible la consideració de les formes de 
tramitació electrònica, tant per a la tramitació electrònica d'expedients, com per a qualsevol 
altra actuació interna de l'Administració, les quals han de, progressivament, incorporar les 
noves tecnologies al seu funcionament ordinari intern.

Les anteriors referències normatives i motius exposats, aconsellen revisar alguns dels circuits 
administratius que l'Administració municipal de Barberà del Vallès realitza per a la pràctica 
de les notificacions i comunicacions entre l'Ajuntament i els membres electes corporatius que 
l'integren, la formalització dels documents que testimonien els acords i resolucions adoptats 
pels òrgans de govern municipal, en la línia d'incorporar a la gestió ordinària les possibilitats 
que ofereixen les noves tecnologies en els àmbits de la comunicació, arxius, etc. sense 
perjudici ni minva, lògicament, de la seguretat jurídica.

En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Convocatòries de sessions i altres actes de comunicació als membres electes 
corporatius.

Establir que les convocatòries als membres electes corporatius, amb el corresponent ordre del 
dia per les sessions que celebri el Ple Municipal, tant ordinàries com, si escau, 
extraordinàries, així com les sessions de les comissions informatives, es realitzen en format 
de document electrònic i es practiqui mitjançant el sistema de correu electrònic, sense 
perjudici de l'enviament en paral·lel de la mateixa convocatòria en format paper, si així ho 
demanen expressament aquests a la secretària general.
Amb aquesta finalitat, els membres electes corporatius designaran expressament, al principi 
de la legislatura, un compte i adreça de correu electrònic, així com una adreça física on es 
practicaria la convocatòria en format de paper, d'acord amb el que preveu l'art. 80.3 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. 
La resta de comunicacions, inclosa la notificació de la preacta i de l'acta de les sessions, es 
realitzaran als membres corporatius únicament mitjançant correu electrònic i en el format 
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acordat en l'apartat tercer.

SEGON: Examen dels expedients que formen l'ordre del dia de les convocatòries del Ple 
Municipal.

Els expedients que serveixen de suport als punts de l'ordre del dia que conformen la 
convocatòria de les sessions, han d'estar en la Secretaria General, a disposició dels membres 
corporatius electes per al seu examen, des de la convocatòria d'aquestes.

Aquests expedients podran ser examinats pels membres abans esmentats en les dependències 
de la Secretaria general, dins l'horari habitual de funcionament d'aquesta, llevat que, 
excepcionalment, es convingui amb el secretari lloc i horari diferent.

L'obtenció de còpies puntuals d'algun dels documents que es troben en els expedients 
inclosos en la convocatòria hauran de demanar al secretari, sense perjudici de l'autorització 
que correspongui a la presidència.

TERCER: Gravació i transcripció de les intervencions en les sessions plenàries.

Establir que totes les intervencions dels membres corporatius que es produeixin en les 
sessions, tant ordinàries com extraordinàries, que celebri el Ple Municipal siguin gravades 
mitjançant qualsevol sistema tècnic de gravació que permeti la seva posterior audició, 
reproducció i arxiu digital.
Les intervencions que es produeixin en el desenvolupament de les sessions s'incorporaran i 
s'arxivaran en l'idioma en què s'expressi el/la intervinent.
S'exceptuen de l'enregistrament de les sessions plenàries les intervencions que, a l'empara de 
l'art. 14.3 del Reglament Orgànic Municipal, puguin fer els ciutadans assistents al Ple 
Municipal, així com les dels membres corporatius quan contestin a aquelles.

QUART: Actes i resolucions dels òrgans col·legiats i unipersonals

Les actes dimanades de les sessions dels òrgans col·legiats i les resolucions dels òrgans 
unipersonals s'han de transcriure, únicament en llengua catalana, en els respectius llibres 
d'actes/resolucions que es formaran mitjançant el sistema de fulls mòbils acord amb el que 
preveu l'art. 199 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.
Aquestes fulles mòbils es formalitzaran en paper ordinari de la Corporació, mida foli A-4, 
mecanografiat a dues cares, degudament segellat i amb numeració anual correlativa a partir 
del número 1. Al principi de cada any es procedirà a la formació i enquadernació dels 
corresponents llibres pertanyents a l'any natural anterior, amb la resta de formalitats, 
signatures, diligències i altres protocols que estableixi la normativa d'aplicació en cada cas.

L'aplicació d'aquest punt quart serà d'aplicació a partir del 31 de desembre del 2011. 
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17   
Vots en contra: 4
Abstencions:

_____________________

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. Rivera: Bona tarda.
Votarem a favor.
Simplement saludar el fet que... o almenys marcar la nostra idea que hem d’anar cap endavant 
i eliminar en la mesura que podem la despesa de paper i entenem que hem d’anar en aquesta 
direcció i entenem que una mica la proposta que se’ns fa va en aquest sentit.

Sr. Fernández: Buenas tardes.
Me extenderé un poco pero espero que me lo perdonéis.
Desde el Partido Popular tengo que empezar señalando que no estamos de acuerdo con tres 
cuestiones que se incluyen en este expediente.
El primero es que se impongan de forma obligatoria un sistema de comunicación electrónica.
El segundo es que no estamos de acuerdo con la limitación de obtener copias de los 
expedientes que se someten al Pleno.
Y en tercer lugar, nuestra preferencia seria que los libros de actas se llevaran en formato 
bilingüe.
En relación al primer punto, en las comunicaciones electrónicas, el Partido Popular está, sin 
duda, a favor del uso intensivo de los medios electrónicos en la administración local.
Ninguna duda cabe que utilizar los medios electrónicos mejora la eficiencia interna y facilita 
las relaciones dentro de la propia administración.
Por esa razón todos los concejales que integran el grupo del Partido Popular ya han 
comunicado a la Secretaría General sus direcciones de correo electrónico para que pueda 
recibir comunicaciones por ese medio.
Sin embargo, esto no significa que debamos de estar de acuerdo con establecer una 
obligación de recibir la preacta y el acta de las sesiones únicamente mediante correo 
electrónico porque una cosa es promover el uso preferente de las comunicaciones electrónicas 
y otra muy diferente es imponer la obligatoriedad de comunicarse solo utilizando medios 
electrónicos.
El Partido Popular por tanto está en contra de que un derecho se convierta una vez más en 
una obligación.
Y quiero dejar claro también que ninguna norma de las que se cita, de esas que habéis puesto 
aquí permite aplicar o imponer de forma obligatoria las comunicaciones por vía electrónica, 
lo que sí que permite, evidentemente es establecer un reglamento cada administración, 
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también la administración local, lo que puede es aprobar un reglamento para imponer la 
obligación de que sus miembros o de terceras personas se relacionen obligatoriamente por la 
vía electrónica, pero este me parece que no es el caso porque estamos aquí ante un acuerdo 
plenario.
Por tanto nuestra posición es que nos oponemos y que, es cada concejal el que tiene que 
decidir si prefiere recibir la preacta y el acta como se estaba realizando que era en papel o 
bien, utilizando el sistema electrónico.
En cuanto a la puesta de manifiesto de los expedientes del orden del día. El Partido Popular 
tampoco puede votar a favor porque la propuesta lo que hace es restringir indebidamente el 
derecho de acceso a la información a la que tenemos todos los concejales derecho. 
Concretamente me refiero a la posibilidad de obtener copias de los documentos que forman 
parte de los expedientes incluidos en la convocatoria.
Aquí la propuesta lo que hace, a mi juicio, es restringir el derecho de obtener copia o 
restringe las copias a unas copias puntuales, de hecho el redactado dice: “ a unas copias 
puntuales de algunos de los documentos del expediente”.
Evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con esto. 
Y además también se dice que se necesitará la autorización de la Alcaldesa, sin perjuicio de la 
autorización en algunos caso. 
Pues bien, yo he mirado este reglamento que me habéis dejado aquí y en él se incluye el 
régimen de acceso a la información y se puede apreciar que todos los asuntos o todos los 
expedientes que van a Pleno, nosotros podemos tener pleno acceso, no sólo visual, no sólo 
poder leerlo en la Secretaría sino también obtener copia de todos los documentos, no de 
alguno. Y además no sólo de forma excepcional, como parece indicarse aquí en la redacción. 
Si no que yo creo que este derecho se puede ejercitar de forma habitual, no puntual como se 
dice en el redactado.
Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que, con este redactado se está restringiendo un 
derecho que está reconocido en una norma básica del propio municipio, de la propia 
Corporación y a mi me parece incluso extraño que sea el mismo grupo que aprobó ese 
reglamento, que ahora lo desconozca y que incluso hace cuatro días vimos, tú mismo lo viste, 
Adolfo, en el Diario de Sabadell que se hablaba de transparencia y participación y resulta que 
desde el primer minuto se nos está poniendo la zancadilla, restringiéndonos los derechos de 
acceso de esta forma, yo diría subrepticia, que es no permitiendo que nosotros podamos 
obtener copia de todo el expediente.
Y por lo tanto, nosotros desde el Partido Popular nos negamos rotundamente.
Y por último, también quería hacer mención al aspecto de la lengua. 
No es que nosotros nos opongamos a que se transcriban los acuerdos, las resoluciones, en el 
libro de actas en catalán. Entendemos que es una opción válida, es una opción legal y por lo 
tanto nosotros no nos oponemos a este punto. 
Lo que sí quiero decir, a raíz de esto, es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional 
que todo el mundo ha hablado de ella, pero que posiblemente muy pocos se han leído porque 
yo me la saque y eran 800 páginas, yo prefiero leer a Tolstoi que no esta sentencia, pero sí 
que estuve mirándola y hay un artículo en concreto, el que se hacía referencia a la lengua 
catalana y si me permitís lo voy a leer, dice: “el art. 6.1 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña además de la lengua de uso normal, declara que el catalán como lengua propia de 
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Cataluña es también la lengua de uso preferente de las administraciones públicas y de los 
medios de comunicación públicos de Cataluña. A diferencia de la noción de normalidad el 
concepto de preferencia por su propio tenor transciende la mera descripción de una realidad 
lingüística e implica la primacia de una lengua sobre otra en el territorio de la comunidad 
autónoma imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una de ellas. En 
este caso del catalán sobre el castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos 
lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado. La 
definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición 
estatutaria del uso preferente de aquella lengua en detrimento del castellano, también lengua 
oficial en la comunidad autónoma por las administraciones públicas y los medios de 
comunicación públicos de Cataluña.”
Pues bien, de esta sentencia y de otras sentencias del Tribunal Constitucional resulta que las 
administraciones públicas, y por tanto, también este Ayuntamiento no pueden tener 
preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. Y esto que significa, pues bien, para lo 
que aquí nos interesa, lo que significa es que hay que revisarse la normativa municipal entre 
ellos este reglamento que hoy tengo en las manos y, por ejemplo, tenemos el art. 5  que toda 
la documentación municipal se tiene que redactar obligatoriamente en esa lengua. Pues bien, 
este precepto, yo entiendo que a raíz de esta sentencia y de otras anteriores es nulo de pleno 
derecho.
Y en fin, acabo ya, volviendo al tema de la trascripción de las actas, como he dicho, no nos 
oponemos desde el Partido Popular a que esto se apruebe así, en relación a las actas, pero sí 
quiero dejar constancia de que nuestra predilección y nuestra preferencia es que se hiciera de 
forma bilingüe, en catalán y en castellano, porque el libro de actas es uno de los más 
importantes del Consistorio y creo que seria conveniente que estuviera en las dos lenguas 
oficiales.
Gracias.

Sr. Rodríguez: Hola, molt bona nit a tothom.
En principi... jo tinc un dubte perquè quan la Sra. alcaldessa ha llegit el punt tres, l’últim 
paràgraf el que s’exceptuen de l’enregistrament de les sessions plenàries les intervencions, 
que l’empara de l’article..., s’ha llegit aquest paràgraf? Es que jo no sé...

Sra. del Frago: No, no l’he llegit.

Sr. Rodríguez: Val, no, perquè és que en principi la nostra intervenció doncs dóna 
importància en aquest punt. Nosaltres considerem que les intervencions que es fan un cop 
acabat l’ordre del dia que fan els ciutadans que demanen intervenir en aquest Ple s’haurien 
d’enregistrar si no hi ha cap impediment legal en aquest sentit. Penso que s’haurien 
d’enregistrar encara que després no figuressin a l’acta escrita, però com a mínim tenir 
constància de les coses que aquí es diuen perquè a vegades poden fer falta per demostrar 
segons quines coses davant de qui sigui.
I, per tant, nosaltres de moment en aquest punt ens abstindrem perquè ens sembla que això es 
pot millorar en aquest sentit. En el sentit que es faci gravació de les intervencions del públic 
quan n’hi hagi i per la resta, nosaltres en principi en la resta  del punt estem d’acord, és a dir, 
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ens assembla que la motivació que s’expressa d’aconseguir racionalitzar i agilitzar els 
procediments administratius i ser més eficaços i eliminar despeses, en aquest cas, de paper. 
Doncs, són un objectiu que avui dia sens facilita moltíssim l’eina electrònica i que, per tant, 
això estaríem plenament d’acord donant sempre l’oportunitat, com ja s’esmenta en alguns 
dels punts, per exemple, en la preacta i en la convocatòria que aquell regidor o regidora que 
ho vulgui en format paper doncs tingui sempre la possibilitat de demanar-ho.
Gràcies.

Sr. Báez: Bé, nosaltres estariem d’acord, evidentment amb tot el que proposa el punt de 
l’ordre del dia donat que el proposa l’equip de govern, el que passa que sí que m’agradaria fer 
alguna puntualització respecte al que s’ha parlat, especialment... o començo per l’últim tema 
el que diu la Plataforma.
Sí que és cert que ho diu, però és perquè ho diu el ROM, en tot cas el que podríem fer si ho 
acordem és revisar el ROM i si tots acordem que es puguin gravar, doncs que s’enregistrin i 
ja està.
Respecte del que deia el portaveu del Partit Popular el que diu l’acta és una possibilitat més 
perquè sempre es faran o es poden fer en format de paper les comunicacions. El que fèiem 
fins ara i no estava acordat pel Ple era que les fèiem electrònicament, les comunicacions i no 
el teníem acordat a cap lloc, però si es llegeix es veu clarament diu “...si escau, 
extraordinàries, així com les sessions de les comissions informatives, es realitzin en format de 
document electrònic i es practiquin mitjançant el sistema de correu electrònic, sense perjudici 
de l'enviament en paral·lel de la mateixa convocatòria en format paper, si així ho demanen 
expressament aquests a la secretària...”. 
Per què ho fa en el sentit contrari? Perquè en el que hem fet la resta de portaveus és 
demanar-lo no en paper, sinó en correu electrònic, per tant, el que fa el secretari recollint això 
és, dient el podem enviar des d’ara o aprovem que s’enviï en format electrònic, sense 
perjudici del que aquell que el vulgui en paper ho tingui en paper, per això s’ha demanat 
l’adreça de correu electrònic com l’adreça del domicili, en particular.
Per tant, no és que sigui en paper, en format electrònic, i no existeixi altra alternativa és que 
l’alternativa normal és en format paper i el que aprovem aquí és que tot aquell que pugui o 
que vulgui que ho rebi en format electrònic, que això no ho recollíem i el fèiem d’una manera 
atípica perquè ho havíem fet perquè ho demanàvem nosaltres, però està clar, tal com es diu, 
que s’ha demanat l’adreça electrònica i l’adreça normal per enviar-lo en format paper. Per 
tant, ningú renúncia aquest tema.
I després, respecte del tema de les actes, que és un altre tema. Jo no entraré en debatre les 
sentències que té el Tribunal Constitucional, però nosaltres que tenim òrgans supramunicipals 
que són de vital o més importància que l’Ajuntament, cadascú té la seva importància, però hi 
ha un on es legisla que és el Parlament de Catalunya i les actes no es fan en castellà i en 
català, es fan només en català perquè es poden fer en una de les dues llengües i aquí el que 
triem és fer-la en una de les llengües, que és una de les oficials, que és el català.

Sr. Rivera: Només, com aclariment.
Entenc que el text no es modifica, la proposta no es modifica, val? Perquè si bé és cert que 
seria interessant que poguéssim fer la discussió... avui no modificarem el ROM, la proposta 
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no es modifica.

Sr. Fernández: Jo el que volia contestar és que sí, aquesta lectura que tu has fet, Antonio, era 
la primera impressió que jo tenia, però queda totalment clar que la convocatòria sí que es pot 
demanar en paper, però només la convocatòria. El que és la preacta i l’acta, ho diu clarament, 
que és únicament mitjançant correu electrònic. Per tant, la nostra posició és la mateixa que he 
expressat abans.

Sr. Rodríguez: Nosaltres en principi si adquirim des d’ara mateix el compromís de modificar 
el ROM en aquest sentit, en el moment en que sigui dintre..., a poder dins del primer any de 
legislatura, que no se’ns quedi pel final i que el sentit sigui el que es reculli en la gravació, les 
intervencions que es poden fer acollint-se a aquest article del ROM, doncs nosaltres en 
principi canviaríem el sentit del vot, sempre i quan es faci palès aquest compromís per part de 
l’Alcaldia de modificar aquest article del ROM en aquest sentit i, aleshores, votaríem a favor.

Sr. Báez: M’he descuidat un tema i respecte de l’examen dels expedients.
Els examen dels expedients i tenir l’abast l’expedient no vol dir fer la fotocòpia de 
l’expedient i endur-se a casa la fotocòpia del pla d’actuació, l’AD no sé què, i veure quan 
pisos es fan i com es fan i... això no es fa. 
El que es fa és venir aquí, veure l’expedient, examinar-lo des d’aquí, prendre les notes que un 
vulgui, però evidentment no fotocopiar-lo, ni aquí ni en lloc es fotocopia l’expedient.
Per tant, aquest dret sí que el tindrem restringit tots, a més a més, o sigui ningú podem fer 
fotocòpia de l’expedient. L’expedient està a l’abast, ha estat així tota la vida i aquí no està 
restringit cap dret. Està dient com es farà, vull dir, que ho tindrà la Secretaria, que és qui els 
ha de cautelar i diu que estaran a disposició. Normalment ja està passant que s’obre més la 
mà en aquest sentit, una mica en virtut de les feines que té cadascú, però és que l’expedient 
en realitat no podia sortir ni de la mateixa Secretaria, ja a vegades, van cap a l’OAC amb la 
custòdia del personal de l’OAC mentre els miren, però en cap cas es poden fer fotocòpia dels 
expedients. Entre altres coses per una raó bastant lògica de que no sortissin de l’Ajuntament 
informació que a més és privilegiada i que a més podria afavorir a segons qui.
Només això.

Sra. del Frago: Molt bé, si em permeteu faré un resum. Intentaré fer un resum de les 
aportacions que hi ha hagut.
Per tant, començaré per la darrera, per la quarta, la que fa referència a les actes i resolucions 
dels òrgans col·legiats i unipersonals que es mantindria tal i com està, en llengua catalana. 
Tot això és susceptible que al llarg de la legislatura en Junta de Portaveus siguin temes que es 
puguin anar parlant.
El punt número tercer, el que fa referència a la gravació i transcripció de les intervencions en 
les sessions plenàries amb el que fa referència a l’art. 14.3 del ROM d’aquest Ajuntament. 
S’acceptaria, lògicament, la revisió d’aquest punt perquè pogués fer esment com la resta de la 
sessió plenària.
En el punt segon, amb el que fa referència als exàmens dels expedients que formen l’ordre del 
dia de les convocatòries del Ple municipal. En aquest cas les limitacions respecte a l’interès, a 
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la participació, a l’accés a la informació de tots els electes a tots els expedients queden clares 
i en principi serien les mateixes per a tothom. 
I amb el que respecta al primer punt, a les convocatòries de sessions i altres actes de 
comunicació als membres electes corporatius queda clar i així em consta també parlat i 
informat a Junta de Portaveus, que la convocatòria es pot fer en correu electrònic, que tots 
aquells electes que ho demanin en paper la tindran en paper i que les actes, efectivament, 
també, perquè em consta que en Junta de Portaveus van haver-hi manifestacions en aquest 
sentit. Si no queda prou clar expressat, doncs la Secretaria General afegirà la correcció que 
sigui necessària.
Ens queda clar el sentit del vot en aquest cas? Sí?
La única cosa en la qual variaria seria en l’enregistrament d’aquelles intervencions dels 
ciutadans, que hi ha el compromís efectivament de valorar aquest punt en el ROM perquè es 
pugui afegir. Queda clar?

_____________________

3 CELEBRACIÓ SESSIONS

3.1 EXP.: XXXX. CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀRIES PLE MUNICIPAL 
I JUNTA DE GOVERN LOCAL.

CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀRIES PLE MUNICIPAL I JUNTA DE GOVERN 
LOCAL.

Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes que 
seguidament es relacionen:

- Art. 97, 98 i 99 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.
- Art. 78.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

.
- Art. 13 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de juliol de 2004 
(BOP núm. 265, de 4-11-2004). 

En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Celebrar sessions ordinàries de la Corporació Municipal en Ple els últims 
dimecres laborables de cada mes, a les 20 hores, a la Casa Consistorial. 

SEGON: La Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries, a la Casa Consistorial,  els 
dimarts laborables de cada setmana, a les 13,30 hores.  Les esmentades sessions seran, 
alternativament, resolutives i deliberatives. A les sessions deliberatives assistirà el secretari 
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quan expressament sigui convocat per l'Alcaldia Presidència. 

TERCER: El mes d'agost, a efectes de sessions, es considerarà període de vacances, llevat 
que la Junta de Portaveus acordi una altra cosa diferent.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________

4 COMISSIONS INFORMATIVES

4.1 EXP.: XXXX. COMISSIONS INFORMATIVES.

COMISSIONS INFORMATIVES.

Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes que 
seguidament es relacionen:

- Art. 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local .
- Art. 60 i 100 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.
- Art. 123 i següents del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

.
- Art. 36 i següents  del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de 
juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).

En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Crear, amb caràcter permanent, les Comissions Informatives següents:

A) COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. U, que comprendrà els àmbits de gestió d':

- Hisenda Municipal. Serveis Econòmics
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- Societat del Coneixement. Noves Tecnologies. Gestió de la Informació
- Oficina centralitzada de compres
- Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
- Comerç, Turisme i Mercats
- Règim Interior: procediments sancionadors
- Recursos Humans (RRHH)
- Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals
- Secretaria General
- Seguretat Ciutadana i Policia Local
- Protecció Civil
 
Formaran part d'aquesta Comissió Informativa un membre per cada Grup Municipal, que són 
els següents:

- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. Carmina Pérez Barroso
- Sr. Jaime Fernández Pérez
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sra. Maite Barrachina Martínez

Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Informativa el Sr. 
Xavier Garcés Trillo.
Estarà assistida, que actuarà com a secretari de l'esmentada Comissió Informativa, pel 
secretari general accidental de la Corporació, Sr. José Núñez Alba. 

B) COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. DOS, que comprendrà els àmbits de gestió de:

- Urbanisme i Planejament
- Obres Municipals
- Activitats
- Mobilitat, Trànsit i Transport
- Espai Públic. Serveis Municipals.
- Polítiques d’Habitatge.
- Medi Ambient i Sostenibilitat.
- Programa Especial Patrimoni Històric – Arquitectònic de Barberà del Vallès.

Formaran part d'aquesta Comissió Informativa un membre per cada Grup Municipal, que són 
els següents:

- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sr. Juan José Rodríguez González 
- Sra. Cristina del Valle Bautista
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sr. José Luís Rivera Arias
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Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Informativa el Sr. 
Antonio Báez Balbuena.
Estarà assistida, que  actuarà com a secretari delegat de l’esmentada Comissió Informativa, 
pel tècnic d'Administració General, Sr. José Antonio Martínez Martínez. 

C) COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. TRES, que comprendrà els àmbits de gestió de:

- Cultura i Festes.
- Esports.
- Benestar Social.
- Programa Municipal per a la Gent Gran.
- Salut i Consum.

Formaran part d'aquesta Comissió Informativa un membre per cada Grup Municipal, que són 
els següents:

- Sra. Mercè Cuadrado Setó
- Sra. Sílvia Fuster Alay
- Sr. José Bertomeu Osorio
- Sra. Teresa Colomer i Mur
- Sra. Maite Barrachina Martínez

Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Informativa la  Sra. 
Teresa Colomer i Mur. 
Estarà assistida, que  actuarà com a secretari delegat de l’esmentada Comissió Informativa, 
pel tècnic  Àlex García Cañadas.

D) COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. QUATRE, que comprendrà els àmbits de gestió 
de:

- Programes transversals: Igualtat gènere, Nouvinguts, Infància i Adolescència i Joventut.
- Participació Ciutadana.
- Civisme. Programa de Voluntariat.
- Comunicació.
- Educació 
- Relacions Ciutadanes (OAC)

Formaran part d'aquesta Comissió Informativa un membre per cada Grup Municipal, que són 
els següents:

- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sra. Margarita Albert Gracia
- Sr. Adolfo Gallego Serrano
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- Sra. Teresa Colomer i Mur
- Sr. José Luís Rivera Arias

Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Informativa  la Sra.  
Elvira Maza Martínez.
Estarà assistida, que  actuarà com a secretari delegat de l’esmentada Comissió Informativa,  
pel tècnic Sr. Lluís Carol Andrés.

SEGON: A les sessions de les Comissions Informatives, podran assistir, amb veu i sense vot, 
els membres de la Corporació que ostentin delegacions en algunes de les matèries compreses 
en l'àmbit de cadascuna de les Comissions Informatives.

TERCER: A l'estar formades les Comissions Informatives per igual nombre de membres de 
cadascun dels Grups Municipals, s'aplicarà el sistema de vot ponderat, amb allò que preveu 
l'article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (DOGC núm. 3887 de 20/5/2003).

QUART: Correspon a les Comissions Informatives l'estudi i dictamen previ dels assumptes 
que se sotmetin a la decisió del Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta 
actuï per delegació d'aquell. Igualment emetran informe sobre assumptes de la competència 
de la Junta de Govern Local o de l'Alcaldia Presidència quan expressament li sigui sol·licitat 
per aquests òrgans.

CINQUÈ: El règim de sessions ordinàries de les Comissions Informatives, anteriorment 
descrites, serà el següent:

- COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. U, celebrarà sessió els dilluns de la setmana anterior 
a la que celebri sessió el Ple Municipal, a les 19 hores, a la Casa Consistorial.

- COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. DOS, celebrarà sessió els dilluns de la setmana 
anterior a la que celebri sessió  el Ple Municipal, a les 20 hores, a la Casa Consistorial.

- COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. TRES, celebrarà sessió els dimecres de la setmana 
anterior a la que celebri sessió el Ple Municipal, a les 19 hores, a la Casa Consistorial.

- COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. QUATRE, celebrarà sessió els dimecres de la 
setmana anterior a la que celebri sessió el Ple Municipal, a les 20 hores, a la Casa 
Consistorial.

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 
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van produir les intervencions següents:

Sra. del Frago: No està escrit i recordo a tots els presidents d’informativa i a tots els 
portaveus, en diferents converses també la voluntat de que les Comissions Informatives es 
reuneixin independentment si tenen temes que són objecte de tractament en el Ple o no de 
cara a la seva participació.
No està escrit en l’acta perquè no és objecte d’aprovació, però sí que vull que quedi clar que 
el compromís i la voluntat és exactament la mateixa. És a dir, que cada mes hi hagin reunions 
de les informatives tinguin temes per tractar en el Ple, siguin objecte o no, per valorar els 
temes que normalment s’estan treballant.

Sr. Fernández: Només una qüestió que vaig parlar amb el Sr. Báez. 
Era la possibilitat de que el nostre grup pogués tenir un suplent a les Comissions 
Informatives. En principi, jo crec que no hi ha cap problema i la nostra voluntat és que es fes 
constar la nostra voluntat de que aparegués com a suplent del representant del grup municipal 
del Partit Popular a les Comissions Informatives núm. 1, 2 i 3 el Sr. Adolfo Gallego i a la 
Comissió núm. 4 a la Sra. Cristina del Valle.
Res més.

Sr. Rodríguez: A veure jo en el punt segon després de les descripcions de les informatives 
on diu: “A les sessions de les Comissions Informatives, podran assistir, amb veu i sense vot, 
els membres de la Corporació que ostentin delegacions...”, entenc com a Corporació els 21 
regidors. Això vol dir que si del nostre grup en algun moment determinat considerem oportú 
que a la Informativa acudeixi algun altre membre amb veu i sense vot.

Sr. Báez: Això, ja ho vam parlar fa quatre anys, el dia 10 de juliol de 2007 va sortir el tema i 
s’ha vingut donant tota la legislatura. És a dir, quan algun membre de la Comissió 
Informativa no ha pogut venir ha vingut un altre membre del seu partit. Aquí el que 
parlava...el que deia el portaveu de la Plataforma...clar, diu regidor amb delegació per què, 
perquè jo per exemple que no estic o no sóc membre de la Informativa, per exemple, núm. 1 
si es parla d’algun tema de Règim Intern, doncs vindré jo a donar les explicacions, però vinc 
a això, vinc sense vot i vinc només a donar l’explicació.
El que vam parlar és que el que no podíem fer i això ja parlo de fa quatre anys és nomenar un 
suplent perquè era molt difícil donar amb el suplent a la Informativa i el que vam decidir fa 
quatre anys i a més ho he llegit a l’acta ara fa una estona, fa quatre anys, perquè a més ho va 
treure també la Plataforma, és que a qualsevol Informativa si el membre que forma part no hi 
pogués anar pel què sigui que pugui venir qualsevol membre del seu partit. O sigui, això ho 
hem anat fent i això és el que vaig comentar-te per telèfon. No cal nomenar ningú perquè pot 
venir el que vulgui perquè sinó sempre estaríem lligats perquè si no pot venir el nomenat, 
aleshores no els deixem entrar a la Informativa, és millor tenir-la obert i fer com hem fet ara, 
que vingui qualsevol membre del partit, que pugui venir si no pot venir el titular i ja està, és 
molt més fàcil.

_____________________
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5 COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL COMPTES

5.1 EXP.: XXXX. COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES.

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES.

Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes que 
seguidament es relacionen:

- Art. 58 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.
- Art. 127 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel qual s'aprova el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

- Art. 44 i següents del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de 
juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).

En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Constituir la Comissió Especial de Comptes, de la que formaran part els membres 
de la Corporació següents:

- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. Carmina Pérez Barroso
- Sr. Jaime Fernández Pérez
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sra. Maite Barrachina Martínez 

Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Especial de Comptes 
el Sr. Xavier Garcés Trillo.
Estarà assistida per la interventora accidental de la Corporació, Sra. Núria Castellà i Pouget, 
que actuarà com a secretària delegada de la mateixa.

SEGON: A l'estar formada la Comissió Especial de Comptes per igual nombre de membres 
de cadascun dels Grups Municipals, s'aplicarà el sistema de vot ponderat, amb allò que 
preveu l'article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (DOGC núm. 3887 de 
20/5/2003).

TERCER: Les funcions i competències de la Comissió Especial de Comptes, així com el seu 
règim de funcionament s'ajustaran amb allò legalment establert a aquest efecte.

QUART: Tot i la seva consideració de Comissió Especial, aquesta mantindrà vigent la seva 
composició i funcions, per a cada exercici comptable, fins el final de la present legislatura.
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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: Previ al següent punt de l’ordre del dia que ja parla de grups municipals, sí 
m’agradaria també fer esment i que constés a l’acta el recordatori de la constitució i la creació 
de tres comissions especials. 
Una d’elles amb caràcter permanent, la constitució de la futura comissió de contractacions i 
dues d’elles amb caràcter puntual mentre duri la seva feina, que és la de revisió de pla general 
i la relativa a innovació, a organització i a organigrama que no les constituïm en aquest Ple, si 
no s’hagués parlat i s’hagués donat la informació i que procedirem a la seva constitució en el 
Ple del mes de juliol aprofitant aquest mes per fer tota una sèrie de treballs tècnics que són 
imprescindibles abans de poder fer el debat polític, d’acord?

_____________________

6 GRUPS MUNICIPALS

6.1 EXP.: XXXX. GRUPS MUNICIPALS.

GRUPS MUNICIPALS.

Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes que 
seguidament es relacionen:

- Art. 50 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.
- Art. 23 i següents del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales.

- Art. 52 i següents del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de 
juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).

En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Declarar l'existència dels Grups Polítics Municipals següents:

A) PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL 
(PSC-PM), en el qual s'integren els/les 9 regidors/es electes, que van concórrer a les 
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eleccions a la llista d'aquest partit, i que són els/les següents:

- Sra. Ana del Frago Barés
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sra. Cristina Conde Regidor
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. Mónica Maya González
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sr. Joan Colomer Gallego
- Sra. Mercè Cuadrado Setó

Actuarà com a portaveu el Sr. Antonio Báez Balbuena.

B) PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ (PCPB), en el qual s'integren els/les 4 
regidors/es electes, que van concórrer a les eleccions a la llista d'aquest partit, i que són 
els/les següents:

- Sr. Juan José Rodríguez González
- Sra. Margarita Albert Gracia
- Sra. Sílvia Fuster Alay
- Sra. Carmina Pérez Barroso

Actuarà com a portaveu el Sr. Juan José Rodríguez González.

C) PARTIDO POPULAR (PP), en el qual s'integren els 4 regidors electes, que van 
concórrer a les eleccions a la llista d'aquest partit, i que són els següents:

- Sr. Jaime Fernández Pérez
- Sr. Adolfo Gallego Serrano
- Sra. Cristina del Valle Bautista
- Sr. José Bertomeu Osorio

Actuarà com a portaveu el Sr. Jaime Fernández Pérez.

D) CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), en el qual s'integren  2 regidors electes, que van 
concórrer a les eleccions a la llista d'aquest partit, i que són els següent:

- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sra. Teresa Colomer i Mur

Actuarà com a portaveu el Sr. Pere Ramon i Nadal.

E) INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
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(ICV-EUiA), en el qual s'integren els 2 regidors electes que van concórrer a les eleccions a la 
llista d'aquesta coalició, i que són els següents:

- Sr. José Luís Rivera Arias
- Sra. Maite Barrachina Martínez

Actuarà com a portaveu el Sr. José Luís Rivera Arias.

SEGON: Els respectius portaveus dels Grups Polítics Municipals integraran la Junta de 
Portaveus, regulada en els articles 57 i 58 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en 
sessió plenària de 28 de juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).

Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la Presidència de la Junta de Portaveus, el Sr. Antonio 
Báez Balbuena.

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. Rivera: Molt breu.
La denominació del grup municipal és com l’has llegit tu i no com diu el paper. És a dir, el 
d’Entesa... 

Sra. del Frago: En aquest cas es refereixes al teu grup municipal.

Sr. Rivera: Sí. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, la part 
d’Entesa... en la nostra comunicació no hi és.

Sra. del Frago: No apareix. És que jo l’he llegit correctament, diria. Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Sr. Rivera: Exacte.

Sra. del Frago: Doncs és un error tipogràfic.
_____________________

7 RÈGIM DE DEDICACIÓ REGIDORS/ES

7.1 EXP.: XXXX. RÈGIM DEDICACIÓ REGIDORS/ES.

RÈGIM DE DEDICACIÓ REGIDORS/ES.
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Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes que 
seguidament es relacionen:

- Art.75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local .
- Art. 166 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.
- Art. 13 i següents del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

.
- Art. 59 i següents del Reglament Orgànic Municipal,  aprovat en sessió plenària de 28 de 
juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).

En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Establir el règim de dedicació exclusiva a les tasques municipals per als càrrecs 
electes següents:

- Alcaldia Presidència
- 2 regidories

SEGON: Establir el règim de dedicació parcial, en el percentatge que s'indica, per a les 
regidories següents: 

- 2 regidories al 50 %
- 3 regidoria al 40 %
- 3 regidories al 30 %

TERCER: Els membres de la Corporació amb dedicació exclusiva o parcial percebran les 
retribucions que a aquest efecte acordi el Ple Municipal, causaran alta en el Règim General de 
la Seguretat Social i seran designats mitjançant resolució de l'Alcaldia Presidència.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________

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

Sr. Fernández: Yo avanzo que el Partido Popular votará en contra y no le damos tanto poder 
a nuestras diferencias con la distribución de la dedicación entre los miembros del grupo 
socialista, sino por la asignación del 50% de dedicación que se hace a los concejales de 
Convergència i Unió o que se hará más adelante.
Miren, desde el Partido Popular podemos coincidir en nuestras ideas, en nuestros programas, 
con unos o con otros, pero nos debemos a la gente, única y exclusivamente al interés general.
La independencia es un valor fundamental de nuestro partido político porque si no somos 
nosotros mismos, al final no somos nadie.
Nosotros no tenemos no tenemos que improvisar nuestras convicciones, somos previsibles y 
nos conocen.
Si nos dejamos condicionar por deseos o intereses que no son de la mayoría no podremos 
seguir al conjunto y no acertaremos nunca.
Esto que acabo de decir lo tenemos muy claro en el Partido Popular. 
Al portavoz de Convergència i Unió quiero decirle que se equivoca al apoyar al gobierno 
socialista de Ana del Frago. 
Su pacto de socio-vergencia municipal es un error mayúsculo, es nocivo, no le quepa ninguna 
duda. Va en contra del interés y del beneficio de todos los ciudadanos de Barberà y sobretodo 
de los que confiaron en el voto a su formación política. Ustedes se comprometieron con sus 
votantes, les pidieron el voto y su confianza. Ustedes empeñaron su palabra de ocuparse 
seriamente de sus problemas y después de todo de tanto lamentarse del equipo de la Sra. Ana 
del Frago, de reclamar que se hicieran las cosas de forma diferente, después de que usted no 
supiera ganarse la confianza de la mayor parte de los barberenses que sí votaron a CIU en las 
autonómicas, después de que los vecinos de Barberà expresaron la voluntad de que los 
socialistas debían gobernar los próximos 4 años en minoría. 
Después de todo eso, digo, usted traiciona sus propios actos y a los suyos y además de eso su 
conducta, no le quepa duda, perjudicará a todos los ciudadanos de Barberà como le he dicho. 
Y ¿porqué? Pues se lo voy a explicar. Porque la recuperación de nuestro municipio no vendrá 
de un socialismo que sólo busca la conservación propia, seguir con las mismas personas y de 
la misma forma. 
Usted se ha subido en ese carro del inmovilismo por puro interés particular porque usted sabe 
que no hay una salida socialista a la crisis, lo mismo que ya no hay un futuro para el Sr. 
Rodríguez Zapatero.
Y aunque los socialistas se han presentado ahora disfrazados de bomberos, recuerde que 
fueron los camaradas de estos señores y señoras quienes han hecho chamusquina Cataluña y 
España.
Dejemos al Sr. Rivera en el burladero de su ideología trasnochada. No son tiempos para 
extravagancias.
Para los demás hacen falta otras políticas, hace falta cambios que no pueden venir de los 
mismos. 
Si un lampista te hace una chapuza lo normal es buscarse a otro para solucionar el problema 
pero usted con su apoyo al equipo socialista se convertirá en un tapón, en un agente 
paralizante que bloqueará cualquier posibilidad de influencia real que hubiéramos podido 
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tener los grupos que nos mantenemos en la oposición.
También quiero decirle al grupo socialista que el pacto con Convergencia i Unió hace al 
equipo de gobierno de la Sra. Ana del Frago más débil, porque dificulta su entendimiento con 
el resto de fuerzas políticas que estamos en la oposición.
Y termino ya. 
Frente a lo que hace CIU nosotros vamos a desarrollar nuestra labor de oposición alternativa 
y hemos conseguido ya el apoyo popular necesario para poder afirmar hoy por hoy que el 
Partido Popular es una fuerza política en constante crecimiento a diferencia de la situación de 
Convergència i Unió.
El Partido Popular se va a oponer a que los miembros del grupo municipal de CiU se integren 
en el equipo de gobierno y por eso, vuelvo a repetir, votaremos en contra de todos los 
acuerdos de nombramiento y asignación de dedicación.
Por tanto desde este expediente el Partido Popular votará en contra de la aprobación.
Gracias.

Sr. Rodríguez: A veure, nosaltres, la Plataforma votarà també en contra d’aquest acord del 
règim de dedicació de regidors/regidores. En principi és una potestat de l’Alcaldia, però 
pensem que és en aquest punt precisament on es fa palès el pacte de govern que ha establert el 
Partit dels Socialistes de Catalunya amb el grup de Convergència i Unió.
Jo penso que la Plataforma va ser molt clara en el comunicat que va repartir als ciutadans 
després de les eleccions municipals.
Nosaltres enteníem i així ho hem expressat en els converses que hem tingut amb la resta de 
grups polítics o amb l’Alcaldia en el seu moment que l’opinió dels ciutadans expressada el 
dia 22 de maig era que el Partit Socialista era el que estava legitimat per governar, tenia la 
majoria, tenia 4 mil vots que el ratifiquen com la primera força política i que això li donava 
tota la legitimitat del món per poder governar i que no calia fer un pacte. És a dir, nosaltres en 
el seu dia també vam deixar palès que no posaríem pals a les rodes de ningú, que es podia 
comptar amb la Plataforma... no, òbviament, per fer un pacte, però sí per arribar a acords 
puntuals de govern que facilitessin la tasca del grup de govern i que a això estàvem disposats, 
però que de cap de les maneres enteníem que s’hagués de carregar a la ciutat amb un pacte 
que... deixant de banda les qüestions purament ideològiques, carrega a la ciutat amb un cost, 
que pensàvem que aquesta vegada no ens calia que la nostra ciutat hagués hagut d’assumir.
Per tant, ja li dic des del punt de vista polític nosaltres entenem que el pacte era innecessari 
que s’obria una nova possibilitat de fer això que ara sembla que es vol fer també des del pacte 
que és fer molt més propera i molt més participativa la tasca de tots els membres del 
Consistori i, ja li dic, nosaltres ja ho vam dir en el seu moment, ho vam publicar, ho vam 
parlar amb la resta de grups polítics, no estàvem d’acord amb el pacte, no estem d’acord amb 
el pacte i, per tant, com aquest punt pensem que el que fa és oficialitzar aquest pacte, la 
Plataforma Ciutadana votarà en contra.
Gràcies.

Sr. Báez: Breument.
S’ha parlat de dos punts. Un és el que diu el règim de dedicació i jo estic d’acord amb el que 
també s’ha dit aquí. És a dir, és una competència de l’Alcaldia i pràcticament aquí en aquest 
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Ple el que hauríem de fer és donar compte, més que aprovar, perquè en definitiva és una acció 
del propi equip de govern i, evidentment, de qui lidera l’equip de govern. El que passa que la 
llei preveu que s’hagi d’aprovar, per tant, doncs el portem a Ple, però, torno a insistir, vull dir, 
és una competència que és només de l’Alcaldia Presidència, per tant, és un tema que no es pot 
entrar en debat perquè al final un governa de la manera que l’és més adient.
Respecto del pacto, Sr. Fernández, pues mire qué decirle... o sea un pacto a veces lo que da es 
más estabilidad al gobierno y no precisamente esa debilidad a la que usted aludia, es una 
voluntad de partes y en cualquier caso decirles que hace 4 años nosotros también que 
pactamos con otro grupo, que hoy tiene representación también en este Pleno, ustedes votaron 
a favor. Hoy por pactar con otro grupo pues votan en contra pues bueno, es un tema suyo y 
además están en su pleno derecho, por lo tanto, ningún problema.
Gracias.

Sr. Rivera: A veure, aprofito per dir que el nostre grup ens abstindrem, que no ho havia dit 
perquè pensava estalviar una intervenció i per facilitar el ritme del Ple, però bé.
Benvingut al Sr. Fernández. Li he de donar la benvinguda amb alegria i el fet que em digui 
que les meves idees són “trasnochadas”, em sembla un “piropo”, per tant, moltes gràcies.

Sr. Ramon: Jo més que res és perquè el nostre grup s’ha sentit al·ludit amb la intervenció del 
Sr. Fernández, evidentment.
Nosaltres hem de dir, bàsicament, que les majories es conformen, com es conformen no hi ha 
més. I aquí hi ha una elecció de majoria, però el que sí que nosaltres amb el pacte de govern 
ens hem mostrat amb tot moment oberts a que hi hagi una participació i una transparència 
clara, una participació de tots els grups, en totes les polítiques que es desenvolupin durant 
aquest quatre anys. No és la primera vegada que es fa un pacte en aquest Ajuntament per tenir 
una majoria. Creiem que la situació també actual, d’una certa crisi, política i econòmica 
comporta la necessitat que hi hagi un govern estable i això ho hem defensat en totes les 
intervencions que hem tingut amb anterioritat. I creiem que aquest és el camí.
Per altra part, aquí també s’ha parlat del cost d’aquest pacte. El cost d’aquest pacte, després, 
més endavant en podem parlar, però tan a nivell de suma de dedicacions, com a nivell des del 
punt de vista econòmic els costos que representa no són tan evidents. 
Vull dir, si tenim en compte les orientacions de retribucions de les diferents entitats 
municipalistes, veurem que estem, degut a la pròpia forma de càlcul de les retribucions 
d’aquest Ajuntament molt per sota dels màxims que marquen aquests.
Per tant, vull dir, vosaltres podeu fer la lectura que vulgueu, nosaltres hem arribat a un acord. 
Creiem, repeteixo que el govern no ha de ser, no ha de tenir una inestabilitat en aquests 
moments. Que un govern en minoria durant quatre anys és pràcticament impossible que faci 
front a les solucions que es necessiten per tirar endavant els problemes del nostre municipi. I 
bé, no és la primera vegada, repeteixo que es dóna aquest cas i esperem que aquest cas el 
podem tancar amb èxit.
Gràcies.

_____________________

8 INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS
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8.1 EXP.: XXXX. INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS.

INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS.

Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes que 
seguidament es relacionen:

- Art.75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local .
- Art. 166 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.
- Art. 13.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

.
- Art. 56, 60 i 62  del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de juliol 
de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).

En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Aprovar per als membres de la Corporació i Grups Polítics Municipals les 
retribucions, indemnitzacions i assignacions següents:

Retribucions membres de la Corporació.1.

a) L'Alcaldia Presidència percebrà 14 mensualitats iguals de 5.078,49 euros/bruts cadascuna, 
que es reportaran per mesos naturals, excepte els mesos de juny i desembre que el seu import 
serà doble, sempre que en el moment de la seva liquidació (juny i desembre respectivament) 
es tingui computat un any a l’exercici del càrrec, en cas contrari, la segona mensualitat es 
liquidarà en quantia proporcional al temps real d’acompliment del càrrec. 

b) La Regidoria amb dedicació exclusiva membre de les Juntes de Govern Local i de 
Portaveus i que ostenti la presidència d’una Comissió Informativa, percebrà 14 mensualitats 
iguals de 4.985,25 euros/bruts cadascuna, que es reportaran per mesos naturals, excepte els 
mesos de juny i desembre que el seu import serà doble, sempre que en el moment de la seva 
liquidació (juny i desembre respectivament), es tingui computat un any a l’exercici del càrrec, 
en cas  contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al temps real 
d’acompliment del càrrec. 

c) La Regidoria amb dedicació exclusiva membre de la Junta de Govern Local, percebrà 14 
mensualitats iguals de 4.436,65 euros/bruts cadascuna, que es reportaran per mesos naturals, 
excepte els mesos de juny i desembre que el seu import serà doble, sempre que en el moment 
de la seva liquidació (juny i desembre respectivament), es tingui computat un any a l’exercici 
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del càrrec, en cas  contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al temps 
real d’acompliment del càrrec. 

d) La Regidoria amb dedicació parcial al 50% membre de les Juntes de Govern Local i de 
Portaveus, percebrà 14 mensualitats iguals de 2.595,14 euros/bruts cadascuna, que es 
reportaran per mesos naturals, excepte els mesos de juny i desembre que el seu import serà 
doble, sempre que en el moment de la seva liquidació (juny i desembre respectivament), es 
tingui computat un any a l’exercici del càrrec, en cas  contrari la segona mensualitat es 
liquidarà en quantia proporcional al temps real d’acompliment del càrrec. 

e) La Regidoria amb dedicació parcial al 50% membre de la Junta de Govern Local i que 
ostenti la presidència d’una Comissió Informativa, percebrà 14 mensualitats iguals de 
2.577,29 euros/bruts cadascuna, que es reportaran per mesos naturals, excepte els mesos de 
juny i desembre que el seu import serà doble, sempre que en el moment de la seva liquidació 
(juny i desembre respectivament), es tingui computat un any a l’exercici del càrrec, en cas  
contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al temps real 
d’acompliment del càrrec. 

f) La Regidoria amb dedicació parcial al 40% membre de la Junta de Govern Local, percebrà 
14 mensualitats iguals de 1.915,63 euros/bruts cadascuna, que es reportaran per mesos 
naturals, excepte els mesos de juny i desembre que el seu import serà doble, sempre que en el 
moment de la seva liquidació (juny i desembre respectivament), es tingui computat un any a 
l’exercici del càrrec, en cas contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia 
proporcional al temps real d’acompliment del càrrec. 

g) La Regidoria amb dedicació parcial al 40% que ostenti la presidència d’una Comissió 
Informativa, percebrà 14 mensualitats iguals de 1.891,83 euros/bruts cadascuna, que es 
reportaran per mesos naturals, excepte els mesos de juny i desembre que el seu import serà 
doble, sempre que en el moment de la seva liquidació (juny i desembre respectivament), es 
tingui computat un any a l’exercici del càrrec, en cas contrari la segona mensualitat es 
liquidarà en quantia proporcional al temps real d’acompliment del càrrec. 

h) La Regidoria amb dedicació parcial al 30% membre de la Junta de Govern Local i que 
ostenti la presidència d’una Comissió Informativa, percebrà 14 mensualitats iguals de 
1.700,97 euros/bruts cadascuna, que es reportaran per mesos naturals, excepte els mesos de 
juny i desembre que el seu import serà doble, sempre que en el moment de la seva liquidació 
(juny i desembre respectivament), es tingui computat un any a l’exercici del càrrec, en cas  
contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al temps real 
d’acompliment del càrrec. 

i) La Regidoria amb dedicació parcial al 30% percebrà 14 mensualitats iguals de 1.242,53 
euros/bruts cadascuna, que es reportaran per mesos naturals, excepte els mesos de juny i 
desembre que el seu import serà doble, sempre que en el moment de la seva liquidació (juny i 
desembre respectivament), es tingui computat un any a l’exercici del càrrec, en cas  contrari 
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la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al temps real d’acompliment del 
càrrec. 

En tots els supòsits anteriors i amb motiu del cessament en el càrrec sense perspectives de 
continuïtat, el regidor o regidora, té dret a percebre la corresponent liquidació que constarà de 
la part de retribució corresponent al mes en curs, així com a percebre les parts proporcionals 
corresponents a les pagues de juny, desembre i vacances. Assenyalant a l'efecte de vacances i 
la seva meritació el mes d'agost.

Les retribucions dels/de les regidors/es amb dedicació exclusiva o parcial es percebran des de 
l'efectiu exercici del càrrec o funcions.

2. Indemnitzacions membres de la Corporació

Els regidors i regidores que no tinguin assignada dedicació exclusiva ni parcial percebran:

a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple, 200 euros.

b) Portaveu del Grup Municipal, 250 euros mensuals.

c) A més de l'anterior, els membres de la Corporació, prèvia justificació, percebran 
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionats en l'exercici del seu càrrec, segons les 
normes d'aplicació general en les Administracions Públiques.

Les retribucions i indemnitzacions anteriorment aprovades per als membres de la Corporació 
s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de pressupostos.

3. Assignació Grups Polítics Municipals

Els Grups Polítics Municipals percebran una assignació mensual calculada a raó de 800 euros 
mensuals, igual per a cada un, mes 360 euros per cada regidor, que totalitza per a cadascun 
d'ells, la quantia que es relaciona: 

- PSC-PM: 4.040 euros.
- PCPB: 2.240 euros.
- PP: 2.240 euros.
- ICV-EUiA: 1.520 euros.
- CiU: 1.520 euros.

Aquesta quantia es reportarà cadascun dels mesos naturals de l'any i seran actualitzades 
anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de pressupostos.

SEGON: Publicar l'anterior acord de retribucions en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d'anuncis de la Corporació, en compliment d'allò que preveu l'art.75.5 de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________

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. Rivera: El sentit del vot del nostre grup serà abstenció també.
Aquest punt, té tres parts. La segona i la tercera part vam tenir ocasió de poder contrastar-la 
en la Junta de Portaveus, és a dir, les indemnitzacions, els membres de la Corporació que no 
tenen dedicació exclusiva ni parcial i les assignacions als grups polítics i a la Junta de 
Portaveus hi havia un consens que es quedessin als nivells de 2007. Sembla que no hi havia 
discrepància en aquest punt.
Igualment, això no determina el sentit del nostre vot, però el punt primer com que no hem 
tingut temps ni ocasió de poder-ho discutir perquè com ha dit abans el portaveu socialista és 
una potestat d’autoorganització del grup de govern, doncs no el podem compartir.
A partir d’aquí valorem. 
Hi ha un estalvi en aquesta partida pel fet que hi ha menys grups municipals, perquè tornem a 
les retribucions de 2007, és a dir, si fa no fa les que teníem fins ara, però com aquest és un 
tema que es presta i es pot prestar molt a la demagògia, sí que el vull deixar molt clar. 
El nostre grup entenem que aquí a més d’aquest estalvi que es fa en el tema dels grups 
municipals, podria haver aprofitat des de l’equip de govern perquè hi hagués una mica més 
d’estalvi, entenem que la decisió que han pres és la de mantenir les retribucions, no les han 
augmentat com ha passat en altres localitats i no les han reduït com ha passat també en altres 
experiències, entenem que es podria haver aprofitat.
Per tant, ens abstindrem, però com que aquest és un tema, el de les retribucions, que es presta 
molt a ser el punt més important dels debats, sí que volíem recordar una cosa, que hem 
d’estalviar, que es podria aprofitar per estalviar aquí, però que on hem d’estalviar bàsicament, 
i que aquesta serà la nostra idea força, en aquest pressupost i en els següents, és en el capítol 
2, a partir de que es puguin recuperar alguns serveis que actualment estan subcontractats i que 
es pugui fer gestió directa. 
Aquest estalvi és clar, amb el 10 % del marge de gestió i el 6 % de benefici industrial. Aquí sí 
que podem estalviar diners.
En el tema dels sous podríem estalviar? Sí, estaria bé. No s’ha aprofitat per fer-ho, no ho 
compartim, per tant, ens abstenim.

Sr. Ramon: Jo senzillament el que ja d’alguna forma he intentat dir en el punt anterior, que 
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el nou cartipàs sorgit del pacte de govern entre el PSC i Convergència, que garantitza 
l’estabilitat en el mandat que encetem i que pretén basar-se en la transparència, en la 
participació oberta a tots els grups i l’optimització de la gestió no comporta cap augment de 
personal. D’altra banda, la suma de les dedicacions és la mateixa que en el mandat 
2007-2011, i des del punt de vista econòmic la suma de les actuals retribucions se situen 
lleugerament per sota de les del 2007, moment d’inici de la legislatura anterior.
Per últim, cal recalcar que en referència a les orientacions de retribucions per a càrrecs electes 
a proposta de les entitats municipalistes, tant l’associació com la federació, segons l’import 
del nostre pressupost i descomptant el 10% corresponent a les recomanacions d’aquestes 
mateixes entitats, el cost total de despesa destinada a les retribucions a càrrecs electes a la 
nostra Corporació se situa en poc més del 60%, per tant, està a la banda baixa. Amb la qual 
cosa podríem dir que es produeix un estalvi del 40% restant, que es dedica al mateix 
pressupost de polítiques públiques.
Simplement, deixar clar el cost d’aquest pacte. 
Que quedi clar, i a més a més, la política que en aquests moments se segueix des d’aquest 
equip de govern.
Res més.

Sr. Fernández: Salvo que la Presidencia se oponga, expresará la posición oficial del grupo 
del Partido Popular Adolfo Gallego.

Sra. del Frago: La Presidencia no se opone. En el mismo ROM ya pone que los tiempos se 
pueden repartir.

Sr. Gallego: En mi intervención en el Pleno del día 11, de este mes, de Constitución y 
elección de la Alcaldesa dije que al Partido Socialista de 24.085 electores censados, le habían 
votado 4.047 e iba a gobernar y no en minoría. Y dije que ese día no tocaba esa cuestión pero, 
por supuesto, hoy sí toca, precisamente por las retribuciones e indemnizaciones, que podían 
tener un montante mucho menor si no existieran los apuntados.
Se consultó a electores barberenses si deseaban que CiU gobernará en nuestra ciudad y con su 
resultado, más bien, mediocre de dos concejales la respuesta fue clara: a la oposición.
¿O no estamos en la oposición dos grupos con el doble de escaños que ellos?
Los resultados de las elecciones se deberían de respetar, lo que significa que los socialistas 
deberían de gobernar en minoría porque esa es la opción que han elegido los electores de 
Barberà del Vallès. 
Eva Menor, en Badia, gobernará en minoría, por qué no lo pueden hacer aquí, en Barberà.
A Convergencia i Unió les recomendamos, les propusimos dejar que gobiernen en minoría, al 
final del paripé optaron por hacer oídos sordos y han preferido anteponer sus intereses 
personales al bienestar de todos los barberenses, casi 300.000 € nos costará el pacto, casi 50 
millones de las antiguas pesetas, van a embolsarse los dos concejales de Convergència i Unió.
Si en retribuciones a los miembros de la Corporación no hay más ahorro es responsabilidad 
de estos dos señores, un despropósito estando el país como está.
La pérdida de confianza en los socialistas que han perdido la mayoría no debería solucionarse 
con la suma de CiU, que ahora presta asistencia respiratoria a un gobierno municipal en horas 
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bajas, y que no nos vengan con la cantinela que esa es la voluntad de la ciudadanía de 
Barberà, eso no es así, ustedes no apuestan por la estabilidad.
CiU nunca recordará haber conseguido tanto con solo dos concejales como ahora, colmando 
así su afán de poder y llenando sus bolsillos, porque lo que no han conseguido en las urnas lo 
han conseguido lo han conseguido a través del mercadeo. 
Muchos ciudadanos tienen una sensación bastante grande de tomadura de pelo. ¿Son estas las 
medidas para reducir el gasto?. 
Además ahora aprenderán pronto la máxima de no morder la mano de quien te da de comer, 
ahora seguiremos como estos últimos 28 años, con paseos militares en los Plenos, 
unanimidad en las Juntas de Gobierno Local y con más rodillo. 
El Ayuntamiento seguirá siendo más de lo mismo por culpa de esta rémora. 
Y ya preguntado en el tema de dinero ¿qué áreas, regidurías o costes se han reducido? Cómo 
lanzan en el Diario de Sabadell la palabra ahorro, ¿dónde está la austeridad? ¿Cuánto han 
bajado los sueldos de los concejales y Alcaldesa? Tenemos que mirar si... como decía el 
amigo Rivera, hemos vuelto de los sueldos de 2007, antes del Real Decreto 2010, de 
aplicación de la reducción del 10% a la Alcaldesa, del 8% al único Teniente de Alcalde que 
tenía dedicación exclusiva y del 6% al 2º Teniente de Alcalde y el 5% al resto.
Después de seis tenientes de alcalde que teníamos hemos pasado a siete porque los dos 
señores de Convergencia también tienen que cobrar.
En las Comisiones Informativas, las componen 5 miembros, uno de cada partido con 
representación en este pleno y cuatro no cobran ¿por qué tiene que cobrar el quinto? ¿porqué 
tiene que cobrar el presidente?. Si ya tiene sus retribuciones como miembro de la 
Corporación. Lo mismo pasa con los siete de la Junta de Gobierno Local, ¿no están dentro de 
su porcentaje de obligaciones el estar en la Junta de Gobierno Local?. 
Y nos preguntamos cómo puede ser que en una población como Sabadell, que es como siete 
veces más grande que Barberà, 210.000 habitantes, Barberà del Vallès, 32.000. Presupuesto 
de Sabadell pues supongo que unas siete u ocho veces mayor que el de Barberà. El Alcalde de 
Sabadell va a cobrar 81.573 €, se ha metido un recorte del 16%, antes cobraba 96.000. La 
Alcaldesa aquí va a cobrar 71.000 € al año ¿cómo puede haber tan poca diferencia? O sea, 
dos cientos y pico mil habitantes, unos presupuestos y hay nada más que 10.000 euros de 
diferencia ¿cómo puede ser eso?.
En Sabadell, los concejales de dedicación exclusiva y miembros de la Junta de Gobierno 
Local van a cobrar 62.000 €, en Barberà las dos regidurías con dedicación exclusiva: una 
69.700 y la otra 62.104 ¿cómo pueden cobrar igual en una población con muchísimo menos 
presupuesto y muchísima menos población? 
Y el poco ahorro, ya lo han dicho aquí, que no es ahorro porque en todo esto... yo pienso que 
se ha ido, el poco ahorro viene de los dos grupos que antes tenían representación, éramos 
siete grupos, Esquerra Republicana de Catalunya que se ha caído en las elecciones e Iniciativa 
que se ha caído también, menos 31.000 € que habíamos hablado.
En fin, desde las elecciones municipales del año 97, con la excepción de Esquerra Unida i 
Alternativa, bueno no sé entonces cómo se llamaba, de Antonio Lobo, que gobernó la primera 
legislatura y además no la acabo, los socialistas han gobernado siempre en este municipio, 
solos o multiplicando su poder, enmascarando sus derrotas y ampliando éxitos mediante 
pactos y tampoco les ha importado subir al carro teniendo mayoría a otro grupo, ejemplo la 
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legislatura pasada que con once concejales gobernó con Esquerra Unida i Alternativa. Y por 
qué Esquerra reclinó el ofrecimiento, todo esto a costa de las arcas públicas porque “con 
pólvora ajena se caza muy bien”.
Ahora gobiernan otra vez con la mayoría del rodillo porque existen los partidos que se 
convierten en muleta cada vez que los socialistas se van a caer del caballo, como en esta 
ocasión Convergencia.
Ahora el Sr. Pere Ramon necesita convencer a los ciudadanos de que el sacrificio que harán 
pagándole como cuarto teniente de alcalde y a su compañera como séptima teniente de 
alcalde, ese dinero que le van a pagar vale la pena, porque aquí, en Barberà del Vallès, existen 
muchísimas personas hoy en día que malviven en condiciones muy precarias ¿o es que no se 
han enterado todavía?.
Lo que se ha pactado en este Consistorio es una alianza de intereses particulares. 
Unos para mantener el estatus que tenían y otros para poner la mano. Como dijo Churchill “la 
política hace extraños compañeros de cama, progresistas más conservadores”. 
No me extraña que la sociedad esté harta viendo como hay quien hace su agosto y tampoco 
me extraña que los políticos estemos en el tercer problema según la última encuesta del CIS, 
detrás del paro y de la economía. El ciudadano puede ser frívolo pero no es tonto. Y serán los 
que pagarán los puestazos de estos señores representantes de Convergencia. 
Esperamos, esperamos que dejen a los suyos una nefasta herencia después de su mandato, que 
lo único que pretenden ser beneficiarios de la mamandurria y el pesebrismo. ¿Así cómo 
puede haber alternativa en Barberà del Vallès?
Y ya por último después de las elecciones del día 22 de mayo, en muchísimos municipios y 
autonomías muchos cargos electos se han quedado en el paro, se han quedado sin empleo. Y 
en nuestro municipio, en cambio, los dos integrantes de Convergencia lo han encontrado y 
además no son mileuristas. Y según las estadísticas la riqueza de los españoles está 
retrocediendo a niveles del año 2004, no serán ustedes a partir de hoy. 
Por todo lo expuesto, el Partido Popular no puede votar a favor.

Sr. Rodríguez: Bona nit, de nou.
La Plataforma, ja podem avançar ara, que tampoc votarà a favor d’aquest punt. És a dir, 
votarem en contra.
Nosaltres considerem que els salaris estan sobredimensionats, és a dir, la mateixa Federació 
marca un ventall entre 81.000 i 86.000 i aquí estem fregant els 85.000, estem sempre a la 
banda alta. 
Hem retrocedit a salaris de 2007 i a mi això m’omple de goig, perquè suposo que al personal 
de l’Ajuntament també se li farà el mateix, tornarem a nivells del 2007, és a dir, ens saltarem 
el decret de 2010 i no tornarem a les xifres que vam marcar-nos tots al 30 de juny de 2010 i 
per la qual, en el cas concret per exemple de l’Alcaldia el seu salari puja doncs uns 300 euros 
bruts mensuals, passa dels 4.779,41 que es va marcar el 30 de juny de 2010, els 5.078 que es 
marquen en l’actual. Ja li dic, nosaltres no podem estar d’acord.
Tampoc estem d’acord perquè, a més a més, és una altra de les coses que recomanar la 
Federació que s’acumulin assistències a salaris. 
La Federació en les seves recomanacions diu que considera recomanable que les assistències 
a les sessions o reunions que han de ser de la mateixa quantia per a tots els membres de 
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l’ajuntament només es poden percebre per la concurrència efectiva, jo no sé si això, realment, 
quan s’incorpora salaris es té en compte que hi hagi aquesta concurrència efectiva tant a les 
sessions de Junta de Govern Local, com al Ple municipal, com a les... i això, ja li dic, és que 
en aquest cas no podem estar d’acord i la Plataforma com no pot estar d’acord i en el seu dia 
va votar negativament a la baixada de sou del 30 de juny perquè nosaltres volíem anar més 
enllà, nosaltres demanàvem una baixada del 15% de les retribucions dels càrrecs electes i 
òbviament ens s’assemblava que encara hi havia més marge, a part del que marcava el decret.
Nosaltres el que farem és que sí pel nostre compte retornarem a les retribucions dels regidors 
i del grup polític que es van marcar en aquell Ple, per tant, la Plataforma, si s’aprova aquest 
punt, tal com està redactat, retornarà a la Tresoreria municipal la diferència entre el que 
s’estableix en aquí i els 2.219 € que cobrava l’últim mes de la legislatura anterior, els 247 del 
portaveu i els 198 per les assistències als plens perquè ens assembla que és bastant més 
lògic... si vam acceptar en el seu moment que s’havia de produir una reducció dels salaris tant 
dels electes, com del personal administratiu de la casa, no ens sembla seriós saltar-nos ara 
aquell acord i retornar al 2007, amb la qual cosa el que estem fent és fent un augment 
encobert dels nostres salaris.
I després, dir-li al Sr. Pere Ramon, que el pacte té un cost i el cost està claríssim, el cost són 
72.400 € mensuals multiplicats per 4 anys de legislatura, doncs anem a més dels 300.000 €, 
aquest és el cost.
Jo, de tota manera, com ja ha expressat algun portaveu, els costos sempre estan en funció dels 
rendiments i el que sí que l’exigirem és que realment, sí tenim aquest cost afegit perquè ja li 
he dit en el comentari del punt anterior que nosaltres considerem que aquest és un cost afegit. 
Fins i tot, amb vostè mateix vam parlar-ho a posteriori de les eleccions, ja li vam deixar clara 
la nostra opinió en aquell moment. Doncs, òbviament, no dubtin, ni per un moment que 
exigirem la màxima eficàcia no només de CiU, sinó també de la resta del govern, però ja li 
puc dir que els costos estan, són palesos i figuren a l’ordre del dia del Ple.
I ja li dic, que per tots aquests motius la Plataforma no pot votar a favor d’aquesta assignació 
de salaris i de dietes o d’assistències als membres de la Corporació perquè pensem que es 
podria haver fet un esforç de contenció.
S’ha fet en altres llocs governats pel seu mateix partit i pensem que hagués estat bé donar 
exemple, si més no, retornant al salari que teníem exactament després del decret de 30 de 
juny. I nosaltres, ara el que li demanem és que ens expliqui la interventora o que ens expliqui 
algú com ho podem fer per retornar això, si ens donarà un número de compte perquè ja li dic 
que la Plataforma retornarà tota la diferència amb això, és a dir, nosaltres volem retornar el 
que en el seu moment vam considerar que era oportú, que era el descompte que es va fer en el 
30 de juny de 2010.
Gràcies.

Sr. Báez: Sr. Gallego, yo lamento mucho que a usted le preocupe tanto que no gobernemos 
en minoría, lo entiendo. Entiendo su enfado y además lo entiendo porque el día de las 
elecciones se abrazaba usted a alguien de otro grupo de este ayuntamiento diciendo “que 
gobernamos, que gobernamos”, en el transcurso del escrutinio. 
Entonces..., claro yo entiendo que le sepa mal pero, mire, las cosas son así y no es la primera 
vez que el partido socialista sin obtener la mayoría pues gobierna con esa amplia mayoría que 
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le da el apoyo de otro grupo. Pasó en el año 95, pasó en el año 2003 e incluso el Partido 
Socialista cuando también ha tenido la mayoría también ha abierto la mano a algún grupo 
para ver si ha querido gobernar con él y de hecho así ha sido.
Por tanto, insisto y lamento que ha usted le sepa mal que no gobernemos en minoría pero las 
cosas son así.
En cuanto a lo que hablaba de que alcaldes de otros municipios si cobran o no cobran... mire, 
yo no voy a entrar en si cobran 10.000 € más que aquí al año o demás. Lo que sí que le puedo 
decir es lo que hacemos aquí, que es no cobrar por nada más. Es decir, no cobrar por ser 
consejero o presidente o vicepresidente de empresas municipales o de otras comisiones o de 
otros organismos supramunicipales creados por el propio Ayuntamiento, como puede pasar, 
yo no estoy diciendo que sea el caso de Sabadell, porque evidentemente lo desconozco pero 
usted sabe que hay muchas empresas municipales, muchos patronatos y muchos temas 
creados de los cuales luego también hay retribuciones que son muy importantes.
A parte que además también el Ayuntamiento de Sabadell es mucho más grande que aquí y 
tiene otras retribuciones, ya sólo por la asistencia a pleno dónde ustedes cobran 200 €, bueno 
la Plataforma cobrará 198, por expresa voluntad, pues cobran 1.500 €, o sea que...
Pero lo que sí que le quería decir es eso, es decir, que lo siento mucho si le molesta tanto es lo 
que va a tener usted durante la legislatura.
Espero que la herida le sane pronto y que le haga buena cicatriz para no tener que estar 
lamentándose todo este tiempo.
Y luego decirle una cosa, que sí que conocemos las situaciones de crisis de mucha gente de 
este municipio porque las vivimos día a día desde bienestar social y como sabe desde hace 
mucho tiempo se está dedicando dinero no sólo desde este Ayuntamiento sino desde 
empresas municipales para paliar esas situaciones de crisis que viven muchos de nuestros 
vecinos. Por lo tanto, somos absolutamente conscientes.
En cuanto a lo que decía la Plataforma de que estamos sobredimensionados. Yo no sé donde 
ha visto un sueldo... sí, que es cierto que la recomendación de sueldo mínima de la 
Federación de Municipios es 81.809 €, que el sueldo mayor de este Ayuntamiento son 71.098 
€, no 85.000, como ha dicho. Estamos hablando de salarios brutos, por lo tanto no sé de 
dónde ha sacado los 85.000, en todo caso ya me lo dirá, como sueldo, estamos hablando en 
sueldo. Y en sueldo para que no hagamos la demagogia de siempre no interpretemos o no 
contemos lo que es el coste de Seguridad Social porque por esa regla de tres, yo le diría que 
usted en vez de ganar... que no lo sé, 50 o 60.000 € en su colegio o 40.000, que gana tanto, 
porque la parte con la que su empresa paga a la Seguridad Social también es un sueldo suyo. 
Por lo tanto, eso no es así. 
Es decir, los sueldos brutos y de lo que habla la Federación de Municipios es de sueldo bruto, 
usted tiene el mismo documento que yo porque fui yo el que se lo facilité y en la banda de 
este municipio el sueldo de la Alcaldía está considerado con un mínimo de 81.809 €, cuando 
la Alcaldía en este municipio va a cobrar para esta legislatura 71.098 € brutos. 
Y además hago mención e insisto, sobretodo, en que no percibimos ni cobramos ningún 
dinero por ser miembros de consejo de administración tales como los de SABEMSA o los de 
AISA o los del Parc Central, ni por pertenecer a las Fundaciones BARBERÀ SOLIDARIA o 
BARBERÀ PROMOCIÓ o incluso, ahora, a la nueva SOCIEDAD BARBERÀ INSERTA. 
Creo que es un tema muy a tener en cuenta, no sólo por este equipo de gobierno porque de ahí 
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forman parte también ustedes y hay que tener en cuenta y la ciudadanía tiene que saber que no 
percibimos ni un céntimo por estar en esas... Y además que tenemos una responsabilidad muy 
importante, que además lo comentábamos el otro día un poco a modo casi de risa en la Junta 
de Portavoces, pero lo que es cierto es que lo que tenemos esos miembros, es la 
responsabilidad solidaria de cualquier mal acto que ocurriese en la empresa, con lo cual 
estaríamos respondiendo no sólo con nuestro patrimonio sino con nuestra responsabilidad 
penal. 
Y también hice mención de organismos, tales como Hacienda o Seguridad Social en los que 
ha abierto un expediente de derivación de responsabilidad solidaria a aquellos miembros del 
consejo porque las empresas no han respondido frente a ellos. 
Por lo tanto, cuidado, que no es solo el trabajo que tenemos de asistir, es la responsabilidad 
que tenemos y creo que tiene que quedar muy claro que ni nosotros, ni ninguno de ustedes 
percibe nada por la asistencia a esos patronatos, a esas fundaciones y esas sociedades 
mercantiles a las cuales estamos representando, creo que muy dignamente, de las que estamos 
haciendo un trabajo, de las que tomamos decisiones que afectan a la propia compañía y a 
veces a Barberà y es importante que se sepa. Que se sepa también que en todo nuestro sueldo 
está incluido eso, con la dedicación que eso conlleva.
Gracias.

Sr. Rivera: A veure, per aclarir.
Jo quan he parlat de tornar al 2007, he parlat només de les indemnitzacions dels que no 
formem part de l’equip de govern i de les assignacions dels grups. Només he parlat d’això, jo 
no he parlat de sous, perquè m’ha semblat que el portaveu adjunt del PP em deia que jo... Yo 
no he hablado de salarios, Adolfo. 
No hem participat en aquest debat dels salaris ni de les retribucions de l’equip de govern, si 
haguéssim participat el nostre desig hagués estat que es reduïssin, però com que no hem 
participat, no valorem.
També dir-li que Iniciativa no s’ha caigut. Simplement, érem dos grups i ara som un, 
afortunadament, en això hem millorat.
I, finalment, qui governava l’any 79 era el PSUC, amb el meu company i camarada, Antonio 
Lobo.
I, simplement això, aclarir que la nostra posició és d’abstenció, que res, que gràcies per 
recordar-nos. 

Sr. Gallego: Simplemente para decirle a Antonio que seguro que él no me vió a mí el día del 
escrutinio porque estábamos en distintos colegios electorales, lo que sí sé es que él tiene 
muchos mensajeros.
Y con el ejemplo que pone de una sola persona, hemos leído en prensa “mujer de tal, con no 
sé cuántos mil cargos”. Y el ejemplo que pone él, de que una sola persona tenga varios 
cargos, consellera, alcalde, las cajas, empresas municipales,... pues no me extraña y lo he 
dicho antes, y repito de que la sociedad esté harta, esté hasta el moño. 
Y ya está.
Y después le iba a decir, no sé quién dijo la frase aquella, que creo que le va como anillo al 
dedo, dice “es difícil pensar con nobleza, cuando no se piensa más que en ganarse la vida”.
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Sr. Rodríguez: A veure, jo simplement aclarir.
És a dir, nosaltres la dada dels 85, és la dada del cost anual de sou més seguretat social, és el 
cost d’empresa, per diferenciar-ho del salari brut. 
I després, deixar clar, que sobretot nosaltres votem en contra, a part de que perquè 
considerem que hi ha un cost afegit que és el que suposa el pacte amb Convergència i Unió 
perquè no s’ha fet l’esforç, si més no, de retornar els salaris que s’havien fixat al Ple del 30 de 
juny de 2010. I aquestes són les motivacions bàsiques per les quals la Plataforma votarà en 
contra d’aquest punt.

_____________________

9 DESIGNACIÓ REPRESENTANTS

9.1 EXP.: XXXX. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A ÒRGANS 
COL·LEGIATS.

DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A ÒRGANS COL·LEGIATS.

De conformitat amb allò que estableixen els arts. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local , 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya i resta de 
normativa concordant d'aplicació, es proposa al Ple municipal el nomenament/designació de 
representans, que per a cada cas s'indica/quen als/a les empreses/organismes/entitats següents:

1. SABEMSA

Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena, en qualitat de President, el Sr. Pere Ramon i Nadal, 
en qualitat de Vicepresident i el Sr. Juan José Rodríguez González, en qualitat de vocal, com 
a representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l' empresa esmentada.

2. FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

Conforme al que preveuen els articles 16, 17, 18 i 19 dels Estatuts de la Fundació Barberà 
Promoció, s'adopta l'acord següent:

Primer: Declarar extingit el mandat i en conseqüència aprovar el cessament, sense perjudici 
dels que posteriorment resultin novament designats, dels actuals membres del Patronat de la 
Fundació Barberà Promoció, la relació de la qual és la següent:

- Sra. Ana del Frago Barés,
- Sr. Xavier Garcés Trillo,
- Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez,
- Sr. Mónica Maya González,
- Sr. Adolfo Gallego Serrano,
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- Sra. Resurrección Martínez Sánchez,
- Sr. Ricard Morral Prats,
- Sr. Juan Gallego Fernández,
- Sr. Matias Alcolea Valls,

Segon: Nomenar per al càrrec de Patró de la Fundació Barberà Promoció a les persones 
següents:

- Sra. Ana del Frago Barés, DNI núm. 46330502-S, amb domicili  al pg. Dr. Moragas, 
núm.157, A, 4t 1a, de Barberà del Vallès, data de naixement 17-06-1962, nacionalitat 
espanyola; que ocuparà la Presidència del Patronat esmentat d'acord amb allò que preveu 
l'article 17 dels Estatuts d'aquesta Fundació.

- Sr. Mónica Maya González; DNI núm. 44991506-X, amb domicili  al c. Ausias March, 
núm. 24, 3r 3a, de Barberà del Vallès, data de naixement 17-12-1978, nacionalitat espanyola; 
que ocuparà la Vicepresidència del Patronat mencionat per designació de la Presidenta en 
compliment d'allò que estableix l'abans mencionat article 17 dels Estatuts d'aquesta Fundació.

- Sr. Xavier Garcés Trillo; DNI núm. 33875837-B, amb domicili  al pg. Dr. Moragas, 
núm.157, A, 4t 3a, de Barberà del Vallès, data de naixement 16-02-1963, nacionalitat 
espanyola.

- Sr. Pere Ramon i Nadal; DNI núm. 77269542-F, amb domicili  al c. Molí, núm.10, de 
Barberà del Vallès, data de naixement 19-05-1955, nacionalitat espanyola.

- Sr. Adolfo Gallego Serrano; DNI núm. 01624894-J, amb domicili  al pg. Dr. Moragas, núm. 
204-212, B, 2n 4a, de Barberà del Vallès, data de naixement 04-04-1952, nacionalitat 
espanyola.

Els anteriors Patrons ocuparan el càrrec en qualitat de membres electes de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès.

- Sr. Eduard Vives Toro; DNI núm. 52628827-C, amb domicili a l’avinguda Verge de 
Montserrat, núm. 124,  2n 1a, de Barberà del Vallès, data de naixement 29-12-1975, 
nacionalitat espanyola.

- Sr. Joan Josep Lázaro Moncada; DNI núm. 46806961-Y, amb domicili a l'avinguda Verge 
de Montserrat, núm. 42, 2n 1a, de Barberà del Vallès, data de naixement 23-05-1981, 
nacionalitat espanyola.

- Sr. Lluís Carol Andrés; DNI núm. 33875148-N, amb domicili  al c. Quevedo, núm. 64, de 
Sabadell, data de naixement 15-12-1963, nacionalitat espanyola.

- Sr. Bartolomé González Pérez ; DNI núm. 30053336-H, amb domicili  al c. Marquesos de 
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Barberà, núm. 31-45, 4t 1a, de Barberà del Vallès, data de naixement 3 de març de 1950, 
nacionalitat espanyola.
 
Els anteriors quatre últims Patrons ocuparan el càrrec en qualitat de Tècnics idonis per a 
formar part del Patronat.

Tercer: La totalitat dels nomenats formaran part del Patronat de la Fundació Barberà 
Promoció.

Presents a l'acte els avantdits Srs/es Ana del Frago Barés, Mónica Maya González, Xavier 
Garcés Trillo, Pere Ramon i Nadal i Adolfo Gallego Serrano cadascun d'ells expressament 
manifesta acceptar el càrrec de Patró pel qual ha estat designat amb l'obligació de complir 
fidelment les obligacions inherents d'aquest, i declara que no l'afecta cap incompatibilitat 
legal per a l'exercici d'aquest càrrec.

Quart: Facultar tan àmpliament com en dret en allò que calgui, al Sr. José Núñez Alba, per 
elevar a document públic, si fos necessari, els anteriors acords, així com també per a la 
signatura i formalització de quants documents siguin precisos amb ordre a l'efectiva execució 
dels acords adoptats.

3. CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS

Nomenar 

- Sra. Cristina Conde Regidor
- Sr. Joan Colomer Gallego
- Sra. Teresa Colomer i Mur
- Sr. José Luís Rivera Arias 

com a representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en el Consorci esmentat.

4. PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Conforme al que preveuen els articles 12 i 14 dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports, 
s'acorda:

Primer: Designar 

- Sra. Cristina Conde Regidor
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sra. Margarita Albert Gràcia
- Sr. José Bertomeu Osorio
- Sr. José Luís Rivera Arias
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representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en el Patronat esmentat.

Segon: Els anteriorment esmentats, en qualitat de vocals, junt amb el Sr. Ignacio Navarro 
Castro, en qualitat de President, la Sra.  Mercè Cuadrado Setó i el Sr. Pere Ramon i Nadal, en 
qualitat de Vicepresidents, designats mitjançant resolució de l'Alcaldia núm. 1342, de data 11 
de juny de 2011, formaran part del Consell d'Administració del Patronat esmentat.

5. FUNDACIÓ BARBERÀ SOLIDÀRIA

Conforme al que preveuen els arts. 12 i 13 dels Estatuts de la Fundació Barberà Solidària, 
s'adopta l'acord següent:

Primer: Declarar extingit el mandat i en conseqüència aprovar el cessament, sense perjudici 
dels que posteriorment resultin novament designats, dels actuals membres del Patronat de la 
Fundació Barberà Solidària, la relació de la qual és la següent: 

- Sra. Ana del Frago Barés
- Sra. Mónica Maya González
- Sra. Margarita Albert Gracia
- Sr. Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez
- Sr. José Luís Rivera Arias
- Sr. Oriol Rovira i Vera
- Sra. Mª José Velázquez Contreras
- Sr. Josep Robert i Ferrer
- Sr. Joan Ruiz Marticella

Segon: Nomenar per al càrrec de Patró de la Fundació Barberà Solidària les persones 
següents:

- Sra. Ana del Frago Barés, en qualitat de Presidenta del Patronat, DNI núm.  46330502-S, 
amb domicili al Pg. Dr. Moragas, núm.157 A, 4t 1a, de Barberà del Vallès, data de naixement 
17-06-1962, nacionalitat espanyola. La Sra. del Frago ostentarà  la Presidència del Patronat 
donada la seva qualitat de alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
conforme estableix l’art. 13 dels estatuts  de la Fundació.

- Sra. Mónica Maya González, DNI núm. 44991506-X, amb domicili  al c. Ausias March, 
núm. 24, 3r 3a, de Barberà del Vallès, data de naixement 17-12-1978, nacionalitat espanyola.

- Sra. Silvia Fuster Alay, DNI núm. 34764681-C, amb domicili a l'av. Generalitat, 94, 3r 1a, 
de Barberà del Vallès, data de naixement 30-05-1974, nacionalitat espanyola.

- Sr. Adolfo Gallego Serrano; DNI núm. 01624894-J, amb domicili  al pg. Dr. Moragas, núm. 
204-212, B, 2n 4a, de Barberà del Vallès, data de naixement 04-04-1952, nacionalitat 
espanyola..
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- Sra. Maite Barrachina Martínez, DNI núm. 46787603-Z, amb domicili al c. Poeta Maragall, 
núm. 20, 4t 2a, de Barberà del Vallès, data de naixement 29-10-1975, nacionalitat espanyola.

- Sra. Teresa Colomer i Mur, DNI núm. 39037869-S, amb domicili a la rda. Catalunya, núm. 
42, de Barberà del Vallès, data de naixement 30-12-1956, nacionalitat espanyola.

Els anteriors Patrons són nomenats en qualitat de membres electes de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès.

- Sr. Josep Robert i Ferrer, DNI núm. 33862356-P, amb domicili al c. Gambús, 45, de 
Sabadell, data de naixement 08-03-1959, nacionalitat espanyola.

- Sra. Mª José Velázquez Contreras, DNI núm. 36931223-P, amb domicili al c. Marquesos de 
Llió, 3, de Barberà del Vallès, data de naixement 17-08-1958, nacionalitat espanyola.

- Sr. Joan Ruiz Marticella, DNI núm. 35041931-M, amb domicili a c. Pere Sanfeliu, 35, 2n 
3a, de Barberà del Vallès, data de naixement 20-04-1962, nacionalitat espanyola.
 
Els tres últims Patrons són nomenats en qualitat de Tècnics amb capacitat professional 
adequada.

Tercer: La totalitat dels nomenats formaran part del Patronat de la Fundació Barberà 
Solidària.

Quart: Facultar tan àmpliament com en dret en allò que calgui, al Sr. Josep Robert i Ferrer per 
elevar a document públic, si fos necessari, els anteriors acords, així com també per a la 
signatura i formalització de quants documents siguin precisos amb ordre a l'efectiva execució 
dels acords adoptats.

6. AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU)

Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena i la Sra. Cristina Conde Regidor com a representants 
de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l'Agrupació esmentada.

7. ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES

Nomenar la Sra. Mónica Maya González com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en l'Associació esmentada.

8. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA VALLÈS OCCIDENTAL

Nomenar  la Sra. Teresa Colomer i Mur com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Centre esmentat.
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9. COMISSIÓ DE GESTIÓ LOCAL DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

Nomenar la Sra. Mónica Maya González com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la Comissió esmentada.

10. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Nomenar  

- Sra. Mónica Maya González
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sra. Teresa Colomer i Mur
- Sra. Margarita Albert Gràcia
- Sr. Adolfo Gallego Serrano
- Sra. Maite Barrachina Martínez

com a representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en el Consell esmentat.

11. CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL NO 
UNIVERSITARI DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Nomenar la Sra. Mónica Maya González com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Consell esmentat, facultant a aquesta, tan àmpliament com resulti necessari, per 
delegar la representació municipal en el personal tècnic adscrit a l'àmbit d'Educació 
municipal.

12. CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

Nomenar  la Sra. Elvira Maza Martínez com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Consell esmentat.

13. CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS

Nomenar el Sr. Joan Colomer Gallego com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Consorci esmentat.

14. CONSORCI PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Nomenar la Sra. Cristina Conde Regidor com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Consorci esmentat.

15. CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL
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Nomenar  el Sr. Pere Ramon i Nadal com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Consorci esmentat.

16. CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Nomenar la Sra. Teresa Colomer i Mur com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Consorci esmentat.

17. CONSORCI PER L’OCUPACIÓ I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL (COPEVO)

Nomenar la Sra. Mónica Maya González  com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Consorci esmentat.

18. ÀREA METROPOLITANA

Nomenar la Sra. Ana del Frago Barés i el Sr. Antonio Báez Balbuena com a representants de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l'Àrea esmentada.

19. ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES

Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena, com a representant de l'Ajuntament de Barberà del  
Vallès en les Entitats Urbanístiques Col·laboradores, la relació de la qual, a títol merament  
enunciatiu, seguidament es transcriuen: 
 
- 19.1 Entitat Urbanística de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 3 (Sector Nord Riu 
Ripoll)
- 19.2 Entitat Urbanística de Conservació del Centre Industrial Santiga (Sector Provasa)
- 19.3 Entitat Urbanística de Conservació del PP Can Salvatella-Torre Mateu 
- 19.4 Entitat Urbanística de Conservació del PP Baricentro 
- 19.5 Entitat Urbanística de Compensació del pla parcial de delimitació Centre Logístic 
“Sector Can Rabella”
- 19.6 Entitat Urbanística Col·laboradora de la unitat d'Actuació UA-10 "Rda. del Parc 
Central-1"

20. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Nomenar la  Sra. Ana del Frago Barés com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Fons esmentat.

21. LOCALRET 

Nomenar el Sr. Xavier Garcés Trillo com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en l' Entitat esmentada.
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22. MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL RIPOLL-RIU SEC

Nomenar el Sr. Joan Colomer Gallego com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la Mancomunitat esmentada.

23. AIGÜES TER LLOBREGAT

Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la Mancomunitat esmentada.

24. PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

Nomenar el Sr. Xavier Garcés Trillo com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Pacte esmentat.

25. PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ

Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en el Pla esmentat.

26. XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

Nomenar el Sr. Joan Colomer Gallego com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la Xarxa esmentada.

27. XARXA DE POBLES I ENTITATS DELS DRETS HUMANS

Nomenar la  Sra. Ana del Frago Barés com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la Xarxa esmentada.

28. XARXA DE MERCATS MUNICIPALS

Nomenar el Sr. Pere Ramon i Nadal com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la Xarxa esmentada.

29. XARXA LOCAL PER A LA DIVERSITAT I LA CIUTADANIA PROMOGUDA 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Nomenar la Sra. Elvira Maza Martínez, com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la Xarxa esmentada.

30. CONSELL RECTOR GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL
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Nomenar la Sra. Ana del Frago Barés, com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès i com a suplent el Sr. Pere Ramon i Nadal en el Consell esmentat.

31. TDT DEMARCACIÓ SABADELL

Nomenar 

- la Sra. Ana del Frago Barés
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sr. Juan José Rodríguez González

com a representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en la Demarcació esmentada.

32. CONSELL GENERAL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ARE 
ESTACIÓ

Nomenar la Sra. Ana del Frago Barés i el Sr. Antonio Báez Balbuena com a representants de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès en el Consell esmentat.

33. XARXA LOCAL DE CONSUM DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Nomenar el Sr. Pere Ramon i Nadal com a representant de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès en la Xarxa esmentada.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17  
Vots en contra: 4
Abstencions:

_____________________

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. Rivera: En primer lloc, anunciar que votarem a favor, i que aquesta intervenció, 
bàsicament, és per agrair als grups de la Plataforma Ciutadana per Barberà i del Partit Popular 
que ens hagin permès ser representants al Consorci del Parc Central, com que som 
representants de l’Ajuntament estarem a la vostra disposició, igualment que a la resta de 
ciutadania i a la resta de companys que estem aquí, en el Ple, però crèiem que és de justícia 
que es reconegui quan les coses es fan així, per acord.
I a partir d’aquí desitgem molta sort a les persones, als companys i companyes que 
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representen l’Ajuntament i que fem la nostra feina bé i que posem la nostra energia i tota la 
informació a exposició de la gent, que el que vol és transparència i participació.
Gràcies.

Sr. Fernández: Simplemente decir que bueno después de lo que se ha dicho por nuestra 
parte, que vetaremos la designación de los miembros de CiU por lo que ha expuesto 
sobradamente Adolfo, simplemente decir este motivo, que votaremos en contra.

Sr. Rodríguez: Nosaltres votarem a favor en aquest punt.
I jo penso que és bo recordar el que ha explicat el portaveu del PSC en el punt anterior. és a 
dir, tots aquests càrrecs el que comporten, doncs a part de reunions i feina i demés, és això, 
no hi ha cap mena de suport econòmic ni cap mena de retribució i en molts casos, per 
exemple, en el cas de la TDT, em fa l’efecte que encara estar per establir-se la primera reunió. 
És a dir, estem nomenats i vam estar donant mitja legislatura anterior, però encara no s’ha 
concretat res.
En el moment que hi hagi alguna cosa concreta en tots aquells llocs en els que la Plataforma 
està representada com a electe, no dubteu que qualsevol cosa que vulgueu consultar de la 
documentació que se’ns aporta ho podeu fer amb tota la tranquil·litat i de igual manera 
qualsevol aportació que s’hagi de fer als òrgans de govern en els que participem, doncs estem 
exactament igual oberts a portar en allà les vostres inquietuds.
Gràcies.

_____________________

10 DONAR COMPTE AL PLE 

10.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚM. 1340, DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, RELATIU AL 
NOMENAMENT TINENTS/ES D'ALCALDE.

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1340, DE DATA 11 DE 
JUNY DE 2011, RELATIU AL NOMENAMENT TINENTS/ES D'ALCALDE.

Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1340, de data 11 de juny de 2011, que en la 
part resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació:
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"RESOLC:

Primer: Nomenar tinents/es d'alcalde, per l'ordre que a continuació s'indica, els/les 
regidors/es següents:

- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sra. Cristina Conde Regidor
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sra. Mónica Maya González
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Sra. Teresa Colomer i Mur

Segon: Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió que aquest 
celebri.

Tercer: Publicar la present resolució en la forma legalment establerta."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

10.2 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚM. 1341, DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, RELATIU A LA 
CONSTITUCIÓ I DESIGNACIÓ MEMBRES JGL.

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1341, DE DATA 11 DE 
JUNY DE 2011, RELATIU A LA CONSTITUCIÓ I DESIGNACIÓ MEMBRES JGL.

Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1341, de data 11 de juny de 2011, que en la 
part resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació:

"RESOLC: 

Primer: Constituir la Junta de Govern Local, que tindrà les competències i facultats 
legalment establertes i les que en el futur li siguin delegades. 

Segon: Designar per formar part de la Junta de Govern Local, a més de l’Alcaldia 
Presidència, els/les tinents/es d’Alcalde que es relacionen a continuació: 

- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sra. Cristina Conde Regidor
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sr. Pere Ramon i Nadal
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- Sra. Mónica Maya González
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Sra. Teresa Colomer i Mur

Tercer: Proposar al Ple Municipal l'aprovació del règim i calendari de sessions ordinàries per 
a la Junta de Govern Local següent: 

- Celebrarà sessions ordinàries, a la Casa Consistorial, els dimarts de cada setmana a les 
13:30 hores. Les esmentades sessions seran, alternativament, resolutives i deliberatives. A les 
sessions deliberatives assistirà el secretari quan expressament sigui convocat per l'Alcaldia 
Presidència.

L'anterior proposta es formula en compliment del que disposa l'art. 99.1 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. 

Quart: Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la pròxima sessió que 
aquest celebri.

Cinquè:  Publicar la present resolució en legal forma."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

10.3 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚM. 1342, DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, RELATIU A LA 
DESIGNACIÓ PRESIDENT/A I VICEPRESIDENTS/ES DEL PME.

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1342, DE DATA 11 DE 
JUNY DE 2011, RELATIU A LA DESIGNACIÓ PRESIDENT/A I VICEPRESIDENTS/ES 
DEL PME.

Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1342, de data 11 de juny de 2011, que en la 
part resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació:

"RESOLC: 

Primer: Designar per al càrrec de president del Patronat Municipal d’Esports al tinent 
d’alcalde de la Corporació Sr. Ignacio Navarro Castro. 

Segon: Designar per als càrrecs de vicepresidents/es del Patronat Municipal d’Esports al 
tinent d’alcalde de la Corporació Sr. Pere Ramon i Nadal i a la regidora de la Corporació Sra. 
Mercè Cuadrado i Setó.
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Tercer: Els membres de la Corporació anteriorment designats formaran part del Consell 
d'Administració en qualitat de president i vicepresidents/es, respectivament, d'aquest Consell, 
de conformitat amb el que a l’efecte preveu l'art. 12 dels Estatuts del Patronat Municipal 
d’Esports. 

Quart: Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió que aquest 
celebri."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

10.4 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚM. 1343, DE DATA 11 DE JUNY DE 2011, RELATIU A LES 
DELEGACIONS EN ELS/LES TINENTS/ES D'ALCALDE I 
REGIDORS/ES.

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1343, DE DATA 11 DE 
JUNY DE 2011, RELATIU A LES DELEGACIONS EN ELS/LES TINENTS/ES 
D'ALCALDE I REGIDORS/ES.

Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1343, de data 11 de juny de 2011, que en la 
part resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació:

"RESOLC: 

Primer: Delegar, conforme al marc legal establert, en els/les tinents/es d'alcalde / regidors/es 
que es relacionen, les atribucions que per a cadascun/a s’indica:

I- EN EL TINENT D’ALCALDE SR. ANTONIO  BÁEZ  BALBUENA

1.- La competència específica de gestió en matèria de:

- Urbanisme i Planejament
- Obres Municipals
- Activitats
- Mobilitat, Trànsit i Transport
- Règim Interior: procediments sancionadors.
- Recursos Humans (RRHH)
- Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals
- Secretaria General

L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat 
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les unitats i 
equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de 
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar 
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propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

2.- La competència general de coordinació en matèria de:

- Espai Públic. Serveis Municipals.
- Polítiques d’Habitatge.
- Medi Ambient i Sostenibilitat.
- Programa Especial Patrimoni Històric – Arquitectònic de Barberà del Vallès.
- Seguretat Ciutadana i Policia Local.
- Protecció Civil.

La competència de coordinació comporta la facultat de supervisar la planificació dels 
objectius, l'assignació de recursos, l'execució dels programes d'actuació i les propostes de 
resolució en les matèries indicades.

3.- La competència per dictar instruccions, resolucions o actes administratius, així com 
formalitzar contractes i convenis, en matèria de gestió ordinària d’Urbanisme i Planejament, 
Obres Municipals, Activitats, Mobilitat, Trànsit i Transport, Règim Interior: procediments 
sancionadors, Recursos Humans (RRHH), Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals, 
Seguretat Ciutadana i Policia Local, Protecció Civil, Via Pública, Polítiques d’Habitatge, 
Medi Ambient i Sostenibilitat, Espai Públic, Serveis Municipals, Programa Especial 
Patrimoni Històric – Arquitectònic de Barberà del Vallès.

4.- La competència en matèria de contractació, comprenent aquesta aquelles contractacions 
que, per raó d’urgència i/o de la quantia, puguin tramitar-se per procediment negociat i els 
contractes menors en els àmbits o matèries la gestió de la qual i coordinació li han estat 
delegades.

La competència delegada en matèria de contractació, comporta la facultat d’aprovar i resoldre 
tots els instruments jurídics, documents i tràmits de procediment necessaris per a l’efectiva 
execució de la contractació objecte de delegació.

5.- La competència per a l’autorització i disposició de despeses referides a l’àmbit de la 
contractació delegada.

6.- La competència per al reconeixement d’obligacions derivades de les despeses legalment 
compromeses en l’àmbit de les matèries la gestió de la qual i coordinació té delegades.

Amb caràcter general, queda exclosa la facultat resolutiva la competència de la qual té 
expressament delegada l'Alcaldia Presidència en la Junta de Govern Local. 

II.- EN LA TINENTA D’ALCALDE SRA. CRISTINA CONDE REGIDOR

 La competència específica de gestió en matèria de:
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- Serveis Municipals
- Espai Públic
- Habitatge
- Seguretat Ciutadana i Policia Local
- Atenció a la Ciutadana (Oficines d’Atenció a la Ciutadania)
- Relacions Ciutadanes

L’esmentada competència en la matèries específiques indicades comporta la facultat 
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de les unitats i equips 
operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de 
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar 
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

III.- EN EL TINENT D’ALCALDE SR. XAVIER GARCÉS TRILLO

1.- La competència específica de gestió en matèria de: 

- Hisenda Municipal. Serveis Econòmics.
- Societat del Coneixement. Noves Tecnologies. Gestió de la Informació.
- Oficina centralitzada de compres.

L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat 
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les unitats i 
equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de 
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar 
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

2.- La competència general de coordinació en matèria de:

- Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.
- Comerç, Turisme i Mercats.

La competència de coordinació comporta la facultat de supervisar la planificació dels 
objectius, l'assignació de recursos, l'execució dels programes d'actuació i les propostes de 
resolució en les matèries indicades.

3.- La competència per dictar instruccions, resolucions o actes administratius, així com 
formalitzar contractes i convenis, en matèria de gestió ordinària d’Hisenda Municipal, Serveis 
Econòmics, Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Societat del Coneixement i 
Noves Tecnologies, Gestió de la Informació, Comerç, Turisme i Mercats.

4.- La competència en matèria de contractació, comprenent aquesta aquelles contractacions 
que, per raó d’urgència i/o de la quantia, puguin tramitar-se per procediment negociat i els 
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contractes menors, excloent els àmbits d’Urbanisme i Planejament, Obres Municipals, 
Activitats, Mobilitat, Trànsit i Transport, Règim Interior: procediments sancionadors, 
Recursos Humans (RRHH), Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat 
Ciutadana i Policia Local, Protecció Civil, Via Pública, Polítiques d’Habitatge, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Espai Públic, Serveis Municipals, Programa Especial Patrimoni 
Històric – Arquitectònic de Barberà del Vallès.

La competència delegada en matèria de contractació, comporta la facultat d’aprovar i resoldre 
tots els instruments jurídics, documents i tràmits de procediment necessaris per a l’efectiva 
execució de la contractació objecte de delegació.

5.- La competència per a l’autorització i disposició de despeses referides a l’àmbit de la 
contractació delegada.

6.- La competència per al reconeixement d’obligacions derivades de les despeses legalment 
compromeses excloent els derivats dels àmbits d’Urbanisme i Planejament, Obres 
Municipals, Activitats, Mobilitat, Trànsit i Transport, Règim Interior: procediments 
sancionadors, Recursos Humans (RRHH), Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals, 
Seguretat Ciutadana i Policia Local, Protecció Civil, Via Pública, Polítiques d’Habitatge, 
Medi Ambient i Sostenibilitat, Espai Públic, Serveis Municipals, Programa Especial 
Patrimoni Històric – Arquitectònic de Barberà del Vallès i l’ordenació de pagaments.

Amb caràcter general, queda exclosa la facultat resolutiva la competència de la qual té 
expressament delegada l'Alcaldia Presidència en la Junta de Govern Local.

IV.- EN EL TINENT D’ALCALDE SR. PERE RAMON I NADAL.

1.-  La competència específica de gestió en matèria de:

- Comerç, turisme i mercats.
- Salut i Consum.
- Programa Especial Patrimoni Històric – Arquitectònic de Barberà del Vallès

Aquesta competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat d'impulsar, 
organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les unitats i equips 
operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de 
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar 
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

V.- EN LA TINENTA D’ALCALDE SRA. MÓNICA MAYA GONZÁLEZ

 La competència específica de gestió en matèria de:

- Educació.
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- Programa Especial Llei de Barris de la Romànica.

L’esmentada competència en la matèria especificada comporta la facultat d'impulsar, 
organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de les unitats i equips operatius 
que intervenen en la matèria delegada, podent dictar instruccions de funcionament intern 
d'aplicació en l'àmbit d'aquesta competència, així com realitzar propostes de resolució per a 
l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

VI.- EN EL TINENT D’ALCALDE SR. IGNACIO NAVARRO CASTRO

La competència específica de gestió en matèria d’:

- Esports.
- Protecció Civil.

L’esmentada competència en la matèria específica indicada comporta la facultat d'impulsar, 
organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les unitats i equips 
operatius que intervenen en la matèria delegada, podent dictar instruccions de funcionament 
intern d'aplicació en l'àmbit d'aquesta competència, així com realitzar propostes de resolució 
per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

VII.- EN LA TINENTA D’ALCALDE SRA. TERESA COLOMER I MUR.

1.- La competència específica de gestió en matèria de:

- Cultura i Festes.

L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat 
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les unitats i 
equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de 
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar 
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

2.- La competència general de coordinació en matèria de:

- Esports.
- Benestar Social.
- Programa Municipal per a la Gent Gran.
- Salut i Consum.

La competència de coordinació comporta la facultat de supervisar la planificació dels 
objectius, l'assignació de recursos, l'execució dels programes d'actuació i les propostes de 
resolució en les matèries indicades.
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VIII.- EN LA REGIDORA SRA. ELVIRA MAZA MARTÍNEZ

1.- La competència específica de gestió en matèria de:

- Programes transversals: Igualtat gènere, Nouvinguts, Infància i Adolescència i Joventut.
- Participació Ciutadana.
- Civisme. Programa de Voluntariat.
- Adjunta a Comunicació.
 
L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat 
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les unitats i 
equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de 
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar 
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

IX.- EN EL REGIDOR SR. JOAN COLOMER GALLEGO 

 La competència específica de gestió en matèria de:

- Medi Ambient i Sostenibilitat.

L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat 
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les unitats i 
equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de 
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar 
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

X.- EN LA REGIDORA SRA. MERCÈ CUADRADO SETÓ

 La competència específica de gestió en matèria de: 

- Benestar Social.
- Programa Municipal per a la Gent Gran.

L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat 
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les unitats i 
equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de 
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar 
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

Segon: Publicar en el BOP les delegacions efectuades.

Tercer: Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió que es 
celebri."
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EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les  21:45 hores, de la qual s'estén l'acta, en versió catalana que es transcriu 
en         folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números           al          , 
legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la 
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general, que en dono fe.

L'ALCALDESSA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés José Núñez Alba


