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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 9 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 30/10/2013.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  30/10/2013,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

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

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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SERVEIS ECONÒMICS

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES
2.01.- EXP.: GT007/2013. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES 

FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLIC MUNICIPALS 
PER A L'ANY 2014.

3.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3.01.- EXP.: IPMC 2013/08. MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚM. 8 DEL PRESSUPOST 

MUNICIPAL EXERCICI 2013.

SERVEIS PERSONALS

4.- APROVACIÓ MANIFEST
4.01.- EXP.: SSPP-U036SPGE130030. APROVACIÓ MANIFEST CONTRA LA 

VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 25 DE NOVEMBRE DE 2013. 

5.- RATIFICAR DECRET
5.01.- EXP.: X2013001505. RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA NÚM. 

2013LLDC002370, DE DATA 22/10/2013, RELATIU A LA SIGNATURA DEL 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS, PER 
L’ALLOTJAMENT DE FAMÍLIES EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 
ECONÒMICA I SOCIAL.

SERVEIS TERRITORIALS

6.- DECLARACIÓ
6.01.- EXP.: UBVV130007. DECLARACIÓ D'OBRA I INSTAL·LACIÓ D'ESPECIAL 

INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DE L'ESCOLA MARTA MATA.

RÈGIM INTERIOR

7.- MOCIONS PORTAVEUS
7.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 

CIU D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.

7.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
PSC SOL·LICITANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
QUE POSI EN MARXA UN PLA DE RESCAT PER A LES PERSONES 
ATURADES DE LLARGA DURADA.

ALCALDIA

8.- ADHESIÓ
8.01.- EXP.: XXXX. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CIUTATS 

DEFENSORES DE DRETS HUMANS.

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

10.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

11.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201308. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
25 de setembre de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES

2.1 EXP.: GT007/2013. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS 
PÚBLIC MUNICIPALS PER A L'ANY 2014.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLIC MUNICIPALS PER A L'ANY 2014.

Expedient: GT007/2013.

ANTECEDENTS DE FET

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

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

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

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, 
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans.
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i 
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local.

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

FONAMENTS DE DRET

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

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

ACORD:

PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents, les modificacions de 
les Ordenances fiscals que a continuació es llisten.

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

MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2014

1.- IMPOSTOS

1.1  Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
1.3. Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
1.5  Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) 

2.- TAXES

2.1. Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
2.2. Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
2.3. Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral 
de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
2.10. Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via 
pública. 
2.11. Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els drets per reserva exclusiva 
d’espai per aparcaments i parada de vehicles a les vies públiques.
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2.13. Ordenança reguladora pel servei de les instal·lacions esportives municipals.
2.17. Ordenança reguladora de la taxa de prestació de serveis d’inspecció, autorització i 
prevenció sanitària.

3.- PREUS PÚBLICS 

3.1 Annexos 1, 3, 6, 8, 14 de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics.   
Aprovar l’annex 18 que regula el preu públic per a la celebració de cerimònies matrimonials. 
Modificar l’ordenança 3.2 reguladora del preu per la prestació de serveis culturals.   
Modificar l’ordenança 3.3 reguladora del preu per la prestació de serveis d’atenció 
domiciliària.
Aprovar  l’ordenança 3.4. reguladora del preu per la prestació del servei de teleassistència.

SEGON: Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident 
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de 
setembre de 2013:

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

1.1. Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
1.2. Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
1.3.  Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4.  Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5. Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
4.1. Ordenança general reguladora de Contribucions Especials 

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

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

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats.

QUART: Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents:

1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona.
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2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública 
l’adaptació del text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals

1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials

CINQUÈ: Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords definitius de 
les Ordenances modificades, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’Hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________

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

Sr. Garcés: Bona tarda a tots.
Doncs el que proposaríem seria els següents acords. En primer lloc, aprovar provisionalment 
per l'exercici 2014 i següents, les modificacions de les ordenances fiscals que a continuació es 
llisten, que teniu a l'expedient.
El text de les modificacions consta a l'expedient com a document 1. Aquí teniu el llistat 
d'aquestes que es modifiquen, ara farem un breu comentari cadascuna.
En segon lloc, indicar que el text de les ordenances que s'especifiquen seguidament, que 
també teniu aquí el llistat, coincideixen en tot allò que constitueix prescripció legal 
obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat 
al Butlletí Oficial de la Província del 30 de setembre del 2013.
En tercer lloc, exposaríem al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els acords 
provisionals anteriors i les ordenances modificades durant el termini de 30 dies hàbils 
comptat des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província.
Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
En quart lloc, els acords definitius en matèria de modificació d'ordenances fiscals per a 
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l'exercici 2014 seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
I, per últim, i cinquè trametrien al departament de Governació de la Generalitat els acords 
definitius de les ordenances modificades.
Això seria el text de l'acord. M'he estalviat llegir-vos individualment cadascú de les figures 
tributàries que engloben i ara faré una mica una explicació de què el que n'hi ha darrera 
d'aquest expedient d'aquesta proposta de modificació d'ordenances.
En primer lloc, la situació, l'estat obscur en el que ens trobem, en el que estem aprovant unes 
ordenances fiscals i està en ple debat la reforma de l'administració local. No sé si la comissió 
tenia que tractar les esmenes a l'articulat en aquesta setmana, o sigui, avui i demà i després 
passarà aquesta tramitació al Senat. A més a més, de la també proposada llei de govern local 
de la Generalitat de Catalunya.
Vist d'aquestes possibles aplicacions, com sabeu també s'ha anunciat des de Madrid 
l'aprovació dintre de l'exercici de 2014 de tot un paquet de política fiscal que ens afectarà tant 
les administracions locals, com als ciutadans des del punt de vista de tots els impostos i 
tributs que tenim ara mateix.
Per tant, estem per una banda, pensant en que les ordenances són el primer punt important 
dels ingressos municipals per tirar endavant polítiques, per poder dir quines prestacions 
signen els nostres ciutadans i quins serveis són els que hem de tenir en compte.
Ja veurem al final quins serveis podem tirar endavant dintre del 2014 i davant d'això doncs 
hem de garantir la sostenibilitat d'aquest Ajuntament, com altres ajuntaments han de fer el 
mateix que nosaltres.
Davant d'això el que tenim clarament és que, com deia, hem de garantir la sostenibilitat, hem 
de continuar fent aquests programes i des d'aquest punt de vista com a primera anotació doncs 
entenc que baixar impostos en alguns casos als més rics, no és la política que s'ha de tirar 
endavant. Vull dir, hem escoltat polítiques que s'estan fent des d'altres administracions locals 
i això el que significa  clarament és disposar de menys recursos per destinar aquelles 
polítiques socials que són necessàries avui en dia.
Davant d'això el que nosaltres plantegem lògicament i reconeixem que la situació econòmica 
de les famílies del nostre municipi és complicada. Hem decidit d'anar a per una proposta com 
per calificar-la diríem de sostenible i continguda. En aquest cas, el que fem és sobretot 
centrar-nos en els impostos principals que creiem que són realment els que es poden donar 
aquesta massa d'ingressos important per la sostenibilitat global i entenem que aquí sí que hi 
ha la possibilitat de que la majoria dels ciutadans puguin fer front en aquest petit increment 
que farem, per una banda. I, per una altra, el que ja veureu en el Ple de novembre que 
juntament... recordeu-vos que va haver-ne una moció en la que van dir que explicarien tots 
els ajuts i totes les bonificacions i exempcions que s'havien fet dintre de l'exercici, que més o 
menys, la xifra que ara tenim és de 175 mil euros, ja us l'avanço. Treballarem per aquesta 
banda, és a dir, el que intentarem serà que aquelles persones que realment ho estan passant 
malament intentar ajudar-les, però hem de garantir els ingressos d'aquest Ajuntament i si ens 
centrem fonamentalment en l'impost més important que és el de l'IBI, sabeu que  hi havia ja 
una agenda prevista fins al 2023, aquesta agenda la hem corregit a la baixa, posarem menys 
del previst inicialment i juntament amb la no pujada de molts impostos i moltes taxes. Doncs 
en aquest cas, doncs compensar una mica aquest aspecte.
Hem valorat els càlculs que hem fet, l'increment total no arriba a l'1,5% fent la mitjana del 
que és la recaptació de cadascú dels tributs. I com deia, al final ens centrem que l'IBI i l'IAE 
pujarien un 3%, més o menys i perquè n'hi ha algun tipus de categoria que no afecten l'IAE.
I en quant a les taxes congelem totes aquelles que han de veure amb famílies com estem 
parlant de clavegueram, com estem parlant d'escombraries i també en totes aquelles que han 
de veure amb activitat econòmica, no posem aquest any, encara que també hi ha famílies al 
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tema dels guals i el tema de les gestions administratives de tot el tema de llicències i 
permisos.
Davant d'això el que ens plantegem és... el que realment, com deia, continua increment 
aquests ingressos si volem mantenir-se els serveis. Molts serveis sabem que en el 2014, que 
hem tingut moltes subvencions als anteriors deixaran de tenir també aquestes subvencions. 
Són serveis que creiem que són necessaris per la nostra població i sobretot tot el tema 
d'atenció a la ciutadania des del punt de vista de Benestar Social.
Això sí que també ho hem analitzat i de fet en alguns dels casos baixem algunes de les taxes 
o preus públics que teníem. Com a novetats dir-vos que tenim una taxa nova que va lligada 
als actes, a les cerimònies de casament que fem a la Torre d'en Gorgs, però exclusivament per 
les persones que no siguin de la nostra ciutat. Els ciutadans del nostre municipi que vulguin 
casar-se en les instal·lacions de la Torre d'en Gorgs continuaran fent-lo gratuïtament, com 
fins ara, sense cap problema. 
Davant d'això per posar-vos alguns exemples, que jo crec que pot ser també així il· lustratiu, 
dir-vos que en el cas de l'IBI amb un rebut de mitjana d'un ciutadà de Barberà del Vallès 
estaríem parlant d'un increment en cadascú dels tres rebuts que estan fraccionats avui en dia 
el pagament, una mitjana de 3 euros i mig i quatre euros en aquest rebut trimestral. N'haurà 
veïns que incrementarà dos euros i mig i veïns que s'incrementarà sobre quatre i mig, cinc 
euros.
Desprès, havíem valorat molt el tema de les escombraries i clavegueram per compensar 
precisament aquest increment, però sabeu que si no en el 2023, d'aquí al 2023 tindríem un 
problema d'un increment important perquè si no trencaríem el tema legal de que estem 
obligats a un coeficient mínim, continuarem estant entre els municipis que es pagarà menys 
coeficient en l'IBI de tota Catalunya, però de totes maneres tenim aquest tema i volia posar un 
altre exemple i el que passarà en el rebut de l'aigua.
Avui sortia en les notícies que ens obligaran a tornar a pujar l'aigua i bé, nosaltres la idea és 
no pujarem el clavegueram, no pujarem escombraries, per compensar una mica també aquest 
entorn. 
A la Informativa vam entrar en detall gairebé en el noranta i escaig per cent, si us heu pogut 
mirar l'expedient i teniu algun tema molt concret en alguna taxa o algun preu públic en 
concret ho podem parlar i sabeu que a més, a més ara obrim el període d'al·legacions que 
tenim temps per parlar qualsevol idea que tingueu i de que el nostre objectiu és de com ara 
l'únic que hem de fer és publicar l'edicte d'aquesta modificació, és un edicte petit, el 
publicarem d'urgència no té gaire cost perquè és un volum petit de documentació de forma de 
que en el Ple ordinari del 18 de desembre, s'hagi complert tot el procediment i poder-lo fer 
tranquil·lament i amb termini perquè desprès la publicació de la part grossa que són realment 
tot el detall de totes les modificacions, és un protocol important, aquest sí que no ha de ser 
una publicació expres que costa molts diners i ja ens han avisat des del Butlletí Oficial de la 
Província que tot el que els arribi abans del dia 23 de desembre no n'hi ha cap problema per 
poder-lo publicar dintre de l'exercici 2013.
Per la meva part res més.

Sr. Rivera: Bona tarda, a tothom.
Com que no és la primera vegada que fem un debat d'ordenances i si els que heu estat aquí al 
2012-2013, doncs més o menys us podeu imaginar en quina línia anirà la nostra intervenció, 
el nostre vot.
El nostre vot serà contrari, bàsicament perquè tenim la intenció de presentar reclamacions i en 
aquell procés de negociació i d'intentar arribar a acords amb aquesta esperança d'intentar 
poder donar suport a les ordenances quan es votin definitivament al desembre com molt bé ha 
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explicat el tinent d'alcalde.
Bàsicament és per això, però també perquè hi ha algunes de les novetats que no compartim.
Compartim l'anàlisi que es fa des de l'equip de govern, que estem en una situació de cruïlla 
respecte als ingressos de l'administració local, no només dels ingressos, evidentment, sinó de 
l'autonomia local en el seu conjunt i que evidentment hem de ser prudents, però entenem que 
hem de ser valents i hem de marcar que és el que volem. Ja vindran i ja ens diran el que no 
podem fer. Esperem que tinguem la suficient força com per posant-s'hi. Nosaltres no farem 
aquí una intervenció molt llarga, ni molt detallada sobretot, però sí que ens agradaria entrar 
en alguns detalls i en algunes qüestions en concret.
En primer lloc, respecte les novetats sobre les declaracions d'interès especial o d'utilitat 
pública municipal. Entenem que hem de desenvolupar doncs ni que sigui un reglament o uns 
acords mínims de criteri per veure com ho fem perquè evidentment aquesta és una novetat 
legislativa, que entenem que s'ha d'adaptar, però que li hem de donar tot el sentit de l'interès 
públic, és a dir, de buscar que siguin activitats i que siguin immobles que estiguin dedicats a 
un servei públic, com n'hi han molts que no són de titularitat municipal, sinó que són de pot 
ser una entitat sense ànim de lucre. Per tant, en aquest sentit volem treballar perquè arribem 
en aquest criteri perquè quan ens arribi la sol·licitud, que poden ser molt diferents i molt 
variades doncs que tinguem un criteri almenys polític acordat en el Ple o en una Comissió 
Informativa.
Pel que fa a les bonificacions de tipus familiar en l'impost d'increment del valor dels terrenys, 
compartim aquest criteri.
Més novetats, pel que fa al preu públic dels equipaments culturals, doncs aquí no coincidim 
ni en el criteri, ni tan sols en l'estudi de costos que es fa, ja tindrem temps per, en el marc de 
les reclamacions, intentar esbrinar com s'hauria d'imputar els costos, però entenem que no és 
com hem pogut veure l'informe.
Més temes, un que no està a l'informe i que no està l'explicació, però sí que és un tema que 
hem treballat en aquí, que és el tema dels desnonaments i que es va explicar a la Comissió 
Informativa, celebrem que puguem avançar un passet més en el tema dels ajuts, tant a 
plusvàlua com a IBI per famílies desnonades. Entenem que aquesta és la bona direcció, 
celebrem això que el mes que ve ja podem disposar d'aquestes dades sobre bonificacions que 
ens ajudaran molt a poder fer aquestes reclamacions i veure si compartim el criteri o no.
I, finalment, una mica en la línia que ja vam explicar l'any passat i que continuaré explicant 
quines són les coses que trobem a faltar, de les que vam parlar l'any passat.
En primer lloc, ampliar els criteris de tarifació social, entenem que aquesta és una cosa que és 
un camp en el que hem fet alguna passa però que haurien de fer-ne més i també d'un establir 
un mínim exempt, no en tot, però sí en aquelles taxes que ha explicat el tinent d'alcalde i 
també en el cas de l'IBI. Mínim exempt que ens pot servir per anar a detectar, com per 
utilitzar aquestes bonificacions com un mecanisme de detecció de quan una família té 
problemes. És a dir, amb aquesta intenció que no sigui reactiu, sinó que sigui preventiu.
Una altra qüestió que vam proposar en el debat de l'any passat, i que no som l'únic grup que 
ho va presentat, que és el tema de regulació d'usos de l'IBI, ens agradaria poder discutir-la.
I també ens agradaria poder discutir la regulació de la taxa de recollida i tractament de residus 
i la de sanejament. És a dir, sabem que és complica la gestió, ho sabem, però no ens sembla 
que sigui just que totes les tipologies d'habitatges paguin el mateix, en el cas de recollida i 
tractament de residus. Hi haurien de buscar algun mecanisme que ens permetés doncs que 
certes famílies que són més vulnerables puguin tenir un extra. No només que es congeli 
perquè tampoc no és just que es congelin els impostos. El que hauríem d'aconseguir i 
entenem que en aquest sentit estem d'acord és que siguin més progressius. La crisi no ens 
afecta a tothom igual, afecta a una part de la nostra ciutat més que a l'altra. Per tant, haurem 
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d'intentar que qui sí encara pot pagar impostos doncs que les pagui i qui no pot, fem tot el 
possible perquè al final no es converteixi en un problema, és a dir, com ens pot passar si 
volem fer l'ajut a la plusvàlua, no el podem fer perquè aquesta família té pendent el tema de 
l'IBI. Doncs fem les coses abans que ens arribin els problemes.
Per tant, i en resum, compartim una bona part de l'anàlisi que es fa, però evidentment la 
nostra proposta com ja hem fet en el debat 2012-2013, doncs volem que es continuí discutint 
per continuar avançant, per tant, el nostre vot serà en contra per poder fer el debat de les 
reclamacions.
Gràcies.

Sr. Fernández: Buenas noches.
Desde el Partido Popular adelanto que el voto será una abstención en el buen sentido de que 
aprovecharemos este plazo de alegaciones para poder mejorar las propuestas y es abstención 
también porque la propuesta que se formula, aunque son pocas las modificaciones planteadas 
pues no tenemos nada en contra de que se aprueben estas bonificaciones oficialmente. 
Aunque también quisiera responderle porque ha dicho el regidor de Hacienda de que el 
Estado, el Gobierno del Partido Popular, baja los impuestos a los más ricos y esta no es la 
mejor propuesta. De alguna manera da a entender de que su propuesta va en ese sentido. 
Entonces, a mi me gustaría que explicara un poco porque no lo ha hecho cuales son las 
propuestas que está haciendo. Entonces si se mira con un mínimo de atención las propuestas 
estamos viendo que se están aprobando o se van a aprobar una serie de bonificaciones de 
unos impuestos como puede ser el impuesto de actividades económicas que van a pagar las 
empresas y que algunas que se puedan acoger a esa bonificación que se quiera dar pues van a 
quedar exentas. Y en cambio, en el 50%, por ejemplo de la cuota, en cambio cuando estamos 
hablando de una bonificación en un tema que afecta más a los ciudadanos, como pudiera ser 
el tema del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pues se les está 
otorgando un 50% en el caso de que sea el cónyuge o solo un 10% cuando cuando sea un 
descendiente del titular, del muerto. Pues esto nos parece bastante escaso, porque cuando la 
bonificación puede alcanzar hasta el 95%. 
A mí me gustaría que nos explicará porque ahora se introducen estas bonificaciones en el 
impuesto de actividades económicas, porque se introduce esta bonificación del 95% en el IBI 
y también quisiera llamar la atención de que esta misma bonificación se ha aprobado también 
en el incremento, en el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, hoy mismo ha salido publicada la Ley que se aprobó ayer, la Ley 16/2013, que 
extiende esta bonificación a ese impuesto de plusvalía. Entonces la pregunta es ¿también se 
va a extender a este impuesto la propuesta del equipo de gobierno, se va a extender al 
impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana? Parece que lo lógico 
es que si se aprueba en todos se apruebe también en este. Aunque le digo, la modificación ha 
salido hoy publicada en el BOE.
Para ir un poco..., con mayor orden, empezando por el IBI. 
El tema del IBI también ha aparecido en esta ley publicada hoy que se mantenían los 
incrementos aprobados para 2011 y 2012. Y para 2013 y 2014 también se mantienen estos 
incrementos del IBI. ¿Esto ya se ha tenido en cuenta? Es decir, a mi me gustaría saber si esta 
ley que ha salido hoy publicada estaba ya dentro de la previsión de los cálculos para fijar el 
tipo de gravamen a efectos del IBI. No sé si tiene alguna noticia el regidor. 
Aparte de esto...
Bueno también, en el tema de las tasas, hay algo que no es que estemos en desacuerdo pero 
también nos gustaría un poco hacer una reflexión.  Y es que estamos cobrando una serie de 
tasas para... de deportes, y hacemos una diferenciación en aquellos que son residentes, los que 



11111111

son vecinos y los que no lo son. Claro, yo creo que quien utiliza un servicio, venga de 
Sabadell o venga de aquí, no parece que sea muy lógico que tengamos que hacer una 
discriminación por un mismo servicio. Es decir, porque al final, si ese es el discurso, o sea los 
de fuera que paguen más y nosotros nos beneficiamos, también tendríamos que aplicar ese 
tipo de criterios de residencia o de antigüedad de residencia para las ayudas que se están 
otorgando.
Porque resulta que hoy viene alguien se empadrona y resulta que no hay ningún criterio para 
que reciba una subvención una ayuda de este Ayuntamiento cuando a lo mejor aquí hay 
muchas personas durante mucho tiempo y no están recibiendo ninguna ayuda. Por lo tanto, si 
sirve para que unos cobren... paguen más por un criterio yo creo que también debería servir a 
la hora de otorgar ayudas.
Y nada más. Muchas gracias.

Sr. Rodríguez: Bona nit a tothom. Des de la Plataforma després de la informativa i de la 
conversa que hem tingut amb el regidor. Compartim sobretot aquest criteri de contenció fiscal 
que s'ha fet, és a dir, el límits que s'han posat, el que li pot suposar a les famílies l'augment de 
les taxes i dels preus públics.
Pel que fa a la congelació d'aquelles taxes que podríem dir que tenen més incidència sobre les 
famílies, a veure, estem d'acord en que es congelin, però pensem que si haguéssim previst el 
que s'ha comentat abans d'una tarifa més social, segurament això ens permetria que una 
determinada part de la població que afortunadament doncs no té problemes per fer front a un 
petit increment, doncs se lo pogués incrementar això i potser això ens permetria més marge 
de maniobra i, potser, no haver de pujar tant altres taxes de caire més general. És una de les 
coses que nosaltres hem vingut repetint i, per exemple, en el cas de l'IBI, doncs tal com deia 
el company Rivera, nosaltres ja portem molt temps comentant que l'IBI s'ha de fer per 
tipologies. És a dir, hem de tendir a fer-lo per tipologies, perquè no és el mateix l'ús que se'n 
fa de totes les vivendes o de tots els edificis i, per tant, i tampoc seria bo esperar a que acabi 
el procés d'adaptació que tenim en l'IBI, que vostè a dit que es perllongarà, si tot va bé, fins al 
2023. Doncs que no haguéssim d'esperar fins a la fi d'aquest procés per poder començar a 
cobrar l'IBI en funció de les tipologies diferents dels habitatges o dels edificis.
Per últim, nosaltres, el nostre vot serà d'abstenció en aquest cas però estem parlant amb el 
regidor, tenim alguna cosa encara pendent, no sabem si ho presentarem com a al·legació o 
simplement doncs confiarem que les gestions que farà el regidor d'Hisenda en aquest cas 
vagin en la línia d'algunes coses que nosaltres li hem proposat. Si és així, ja ho hem fet en 
alguna altra ocasió, no tindríem problema per votar-ho favorablement quan es faci... s'elevin a 
definitives les taxes i els preus. Però, bé, estem una miqueta en aquest compàs d'espera, per 
veure com van... no li podem dir negociacions, no li volem dir negociacions, si no bé, 
aquestes coses que un intenta introduir per millorar. Si tot va bé, òbviament, la Plataforma no 
tindrà cap problema per votar-lo favorablement.
Gràcies.

Sr. Garcés: Moltes gràcies. Respondre una mica als temes que han anat sortint.
Respecte el tema de les bonificacions que s'han inclòs en la normativa nova, en principi no 
hem fet el repartiment del tot per que dintre del Ple de novembre jo tenia la intenció, a més de 
les subvencions que volem tirar endavant, també fer un resum d'absolutament tot el tema de 
les bonificacions, però entenem que, independentment del que ells comentaven ara, les lleis... 
m'agradaria preguntar quantes lleis sortiran d'aquí al 30 de desembre que afectaran a les 
finances municipals. Per que llavors la meva introducció, el meu discurs que deia de que no 
sabem per on anar, doncs arribarà aquest moment que realment aquestes sorpreses es 
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produiran.
Doncs, davant d'això el que hem volgut és millorar totes aquelles que ja estaven. Quan 
parlàvem del  tema d'una bonificació del 50% de plusvàlues a les persones que queden soles 
per que mor el seu cònjuge doncs en aquest cas entenem que és una millora per que ara 
estarien en un 10% i pujaran a un 50%. O sigui que realment beneficiem a un col·lectiu 
important de ciutadans del nostre municipi. I el que volem també és conèixer el que pot 
significar això des del punt recaptatori. I això no vol dir que en un altre exercici no es pugui 
augmentar el percentatge.
Dintre de... quan parlaves del tema dels desnonaments també tenim previst, lògicament, el 
que ja es va aprovar en aquest Ple relatiu al tema de les plusvàlues doncs és fer-lo extensiu a 
totes aquestes famílies que estan ara enganxades amb aquest tema, doncs que també puguin 
solucionar-li la part d'IBI perquè puguin sortir perquè sinó no sortiran mai d'aquest promig. 
Està previst clarament.
I el de la tarificació social parlarem, o sigui, que és un tema que... sempre i quan, en 
recordeu-vos què, per molt que vulguem, i és tot el tema dels criteris per les bonificacions, la 
capacitat reglamentaria no recau ara en l'ajuntament. La capacitat reglamentaria  dels 
impostos ve també citada per l'Estat, o sigui, aquí tenim una dificultat important. 
I quan parlaves del tema de les escombraries, dir-te... això ja t'ho puc avançar perquè ja estem 
treballant que encara que no hi ha tarificació social, però sí que n'hi ha la possibilitat de 
demanar una bonificació. Tenim dos tipus de bonificació del 50% i del 100% en l'any 2013 
de dates d'avui, l'han demanat 54 persones, de les quals 43 han tingut dret, 6 amb una 
bonificació del 100% de la taxa d'escombraries i 37 al 50%. O sigui, entre cometes sí que 
estem fent ja una tarificació social, es pot ampliar, es pot millorar, estem d'acord perquè en 
principi ja estem aplicant aquests beneficis en aquells casos que de fet com el que ha d'emetre 
el rebut són extensibles al que és el subministrament d'aigua que també ho fem.
En quant a la devolució dels rebuts de l'IBI doncs és un tema que costa d'engegar-ho i que és 
possible doncs que... ho podem parlar en aquest període sense cap problema.
En quant al que sortia de perquè tirem endavant aquestes bonificacions, doncs perquè 
entenem que és el moment, és el moment d'ajudar a les famílies i ajudar a les empreses. O 
sigui, està clar que si la situació econòmica fos una altra doncs no faria falta aquestes 
bonificacions. El que entenem és que hem de continuar mantenint el dinamisme dels nostres 
polígons sigui important, els polígons de Barberà del Vallès són dels que han tingut una 
disminució més petita tant de número d'empreses com de treballadors dintre de la comarca. 
Això ho hem de continuar mantenint donant-li valor als nostres polígons. I, per altra banda, 
lògicament estar al costat de les famílies en tot el que calgui.
Quan parlàvem del tema dels serveis a residents o no residents n'hi ha un tema molt clar. 
Estem parlant de serveis que es poden, entre cometes, comprar en els altres municipis que 
tenim al voltant. O sigui no és que estem donant alguna cosa que no poden tenir en els seus 
municipis. 
Per tant, entenem que la nostra prioritat és sempre els ciutadans del nostre municipi i a partir 
d'aquí si n'hi ha una altre ciutadà, lògicament, que paga impostos amb un altre municipi, 
doncs no tenim perquè bonificar-li i de fet, i això és un tema que ja avanço, perquè ho estem 
treballant. Hi ha molts d'aquests serveis que comença a veure competència, ja no és servei 
prestació única per part de l'administració local. Això significa que molts d'aquests serveis, 
estan passant de taxa a preu públic. Aquí n'hi ha també altres factors, si n'hi ha preu públic 
significa que n'hi ha IVA, llavors si tenim recaptació per IVA, potser també podem deduir 
IVA suportat per prestació d'aquests serveis. Estem fent un anàlisi econòmic de veure si és 
rentable recuperar també aquests ingressos, aquesta part d'IVA suportat en alguns dels 
serveis, que sabeu que alguns es van incrementar del 10 al 21% de cop i volta al setembre 
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passat. Doncs per això en aquest sentit si passes a ser un preu públic nosaltres no podem fer 
competència amb la prestació privada en aquest sentit.
Quan parlem de l'increment de l'IBI, també hem de veure el tema que es comentava, realment 
n'hi ha dos opcions: una és aquesta pròrroga que s'ha fet pel 2013-2014, en la que ens 
obligaria estar obligatòriament per sobre del zero del coeficient i una segona opció, en la que 
ens podem acollir sense fer revisió cadastral a l'aplicació dels coeficients, que és al que 
nosaltres ens acollirem si el redactat final dels pressupostos fan l'esmena d'haver-se menjat 
l'any 1989. 
En aquest sentit el que fem és que incrementem un 10% el valor cadastral per aquesta 
aplicació dels coeficients però corregint de forma que l'efecte net als ciutadans sigui només 
d'un 3%. Hem tingut en compte aquesta normativa que ha sortit publicada i des d'aquest punt 
de vista doncs el que parlarem lògicament amb tots els grups per intentar aquestes propostes, 
algunes que ja s'han avançat i altres que tingueu per millorar-lo i no només amb el que és la 
part, com dic per l'aprovació definitiva al desembre, sinó també en aquest bloc de 
subvencions en el Ple de novembre.
Moltes gràcies.

_____________________

3 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

3.1 EXP.: IPMC 2013/08. MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚM. 8 DE L 
PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2013.

MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚM. 8 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2013.

Expedient: IPMC 2013/08.

Vista la memòria elaborada pel Regidor d’hisenda en què es manifesta la necessitat de 
modificar el pressupost de l’exercici 2013.

Vist l’informe núm. 2013/22 de la Intervenció municipal.

FONAMENTS DE DRET

Vistos els articles 169 a 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vistos els articles 34 i 40 a 45 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
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desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 
2011.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 8 del Pressupost municipal 
2013 per transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de 
despesa:

DISMINUCIONS

Aplicació pressupostària Concepte
Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2013 002 920 13000
Oficina de Comunicació i Imatge. Retribucions 
personal laboral 86.814,04 € 6.871,52 € 79.942,52 €

2013 002 920 16000
Oficina de Comunicació i Imatge. Seguretat 
Social 59.968,31 € 3.384,48 € 56.583,83 €

2013 550 920 13000 Esports. Retribucions personal laboral permanent 606.783,94 € 31.237,21 € 575.546,73 €

2013 550 920 13000 Esports. Seguretat Social 210.604,37 € 15.385,50 € 195.218,87 €

 TOTAL CAP. 1  56.878,71 €  

TOTAL DISMINUCIONS  56.878,71 €  

INCREMENTS

Aplicació pressupostària Concepte
Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2013 002 492 22699
Oficina de Comunicació i Imatge. Despeses 
diverses 41.405,51 € 10.256,00 € 51.661,51 €

2013 550 341 22799
Esports. Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals 948.217,90 € 46.622,71 € 994.840,61 €

 TOTAL CAP. 2  56.878,71 €  

TOTAL INCREMENTS  56.878,71 €  

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de 
quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i 
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.

TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, 
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 19
Vots en contra:
Abstencions: 2
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_____________________

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

Sr. Garcés: Bona nit de nou.
Aquest punt seria doncs acordar en primer terme aquesta aprovació inicial de la modificació 
de crèdit núm. 8 per transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea 
de despesa.
El que estem fent és... no incrementem el pressupost de despeses, simplement d'algunes 
partides de les quals disposem de saldo que podem tirar endavant cobrim altres partides. 
En aquest cas traspassaríem el capítol 1 al capítol 2 per fer front alguna part, que és un 
compromís que ja s'havia pres en aquest Ple, que és garantir el funcionament de tot el que 
significa l'oficina de comunicació i imatge, inclosa Ràdio Barberà. 
I, per una altra, va haver-ne una fluctuació important en quant a la plantilla d'esports per 
temes sobrevinguts (defuncions, baixes... i tot això) que han tingut que donar sortida amb 
contractació externa per una part. De fet aquesta part que traspassem és molt més petit que 
l'estalvi que s'ha produït en capítol 1 i que serien els imports, estan juntats els que agafem de 
sou i el que agafem de seguretat social, per això veieu totes les partides, el total serien en la 
part de comunicació i imatge 10.256 euros i en la part d'esports 46.622,71, sent un total de 
56.878,71. 
Exposar l'expedient d'aquesta modificació de crèdit a informació pública i si durant el període 
d'informació no s'ha presentat cap reclamació doncs quedaria aprovat.
Com sabeu, hem posat aquestes partides, tant d'esports com de comunicació del capítol 1, 
hem posat la mateixa. Sabeu que el capítol 1 està vinculat i que és possible que potser  alguna 
d'aquestes alguna pogués quedar en negatiu. Però l'import dintre del capítol 1 n'hi ha suficient 
consignació per la part de possibilitat per tirar endavant aquesta modificació.

Sr. Rivera: En aquest punt d'acord hi ha dues parts, com molt bé ha explicat el Sr. Garcés. 
En la primera, que és l'oficina de comunicació, doncs estem totalment d'acord. És una cosa 
que portem parlant des del febrer. Per tant, tenen el nostre suport.
La segona part, sí que ens agradaria per poder donar-li suport entendre si aquesta substitució 
que es fa de capítol 1 per capítol 2 és conjuntural o si es pretén mantenir mantenir en el 
temps. És a dir, si hi ha aquestes places es cobriran o no es cobriran. Si això és per cobrir un 
moment donat que ha passat, doncs estem d'acord votarem a favor, sinó doncs ens 
abstindrem.
Gràcies.

Sr. Garcés: Molt ràpida la resposta. Directa.
El problema és que no podem contractar a ningú. Sabeu la limitació que tenim ara mateix de 
la llei. O sigui, en principi el tema és fins al 31 de desembre, sí es cobreix aquest servei i 
estem pensant dintre del pressupost de 2014, realment com es farà això.
Segurament la proposta serà mantenir-lo en capítol 2 aquesta prestació també d'aquestes 
persones. T'ho dic així de clar.

Sra. del Frago: Crec que ha quedat suficientment clar. No podem, no per l'Ajuntament, sinó 
per les lleis que en aquest moment n'hi ha respecte a la contractació de personal amb els 
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municipis, amb els ajuntaments, no per una voluntat pròpia.

_____________________

4 APROVACIÓ MANIFEST

4.1 EXP.: SSPP-U036SPGE130030. APROVACIÓ MANIFEST CONTRA LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 25 DE NOVEMBRE DE 2013. 

APROVACIÓ MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 25 DE 
NOVEMBRE DE 2013.

Expedient: SSPP - U036SPGE130030.

1.- Atès que el dia 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència vers les dones 

2.- Atès que la Generalitat de Catalunya, juntament amb les quatre diputacions, Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya i  l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques ha redactat un manifest conjunt contra la violència vers les dones 
amb motiu d’aquest dia, que ha estat aprovat per totes les esmentades institucions

A proposta de la Regidora de Programes Transversals i Adjunta a Comunicació, la Sra. Elvira 
Maza Martínez, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent:

ACORD:

1.- Aprovar l’adhesió al manifest en els termes següents: 

Manifest institucional. 25 de novembre de 2013 DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les 
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta 
violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens obliga a 
esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-la.

La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència 
física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es pot 
manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en l’assetjament 
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sexual i per raó de sexe, o en l`àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació 
genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb la 
violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que 
lesionin la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.

Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador comú: la 
violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. Per això, les 
intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el sistema que la 
sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, en 
molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.

Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les 
causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball coordinat i 
transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies competents.  
Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la Generalitat, 
dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de la societat 
civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que 
individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.

És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista 
amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment en 
la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d’evitar relacions desiguals.

És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les dones 
sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.

D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de la 
violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats en 
l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la paraula, el diàleg i 
l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en contextos que afavoreixin 
l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una realitat constatable que en 
l’àmbit educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de l’educació no formal, existeix 
una bona oferta de recursos, materials i experiències per abordar la prevenció de la violència 
masclista.

L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los els 
elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment que la 
violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i homes s’han de 
comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat.

Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís.   I per això, seguirem 
treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d’avui, i també les 
generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència.
 
2.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de continuar treballant, tant 
per fer accions de prevenció de la violència masclista com en l’atenció a les dones que 
estiguin en una situació de violència. 

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
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_____________________

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. Maza: Hola, bona nit.
Com es va fer saber en la Informativa número 4, aquest és un manifest consensuat per totes 
les administracions supramunicipals i municipalistes com són la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, Diputació de 
Girona i la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis.
Com sabeu és una comissió que es va fer per tal de redactar un manifest consensuat per tal de 
redactar un manifest consensuat per tal de que tothom de caire institucional pogués donar 
recolzament.
M'agradaria més recordar que la mayoría de los programas de atención de las víctimas de la 
violencia de género y de sus hijos e hijas está siendo llevada a cabo a parte de manera muy 
concreta por los ayuntamientos que están teniendo estos últimos días un ataque muy brutal y 
que son los ayuntamientos los que siguen invirtiendo y priorizando con estas políticas de 
igualdad.
No solament les administracions i la societat civil treballen activament per rebutjar la 
violència encara present a les nostres societats. Una violència que ens obliga a esmerçar tots 
els esforços, tots els recursos i totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-la.
M'agradaria a més aprofitar per agrair la feina que tan els serveis municipals implicats, com la 
policia i els mossos d'esquadra fan de contenció i acompanyament per resoldre aquells casos 
que, encara avui en dia, a nivell local es donen.
Recordar, aprofitant aquest servei públic del Ple, un número de telèfon que té atenció 24 
hores, que és el 900 900 120, on hi ha una atenció personalitzada contra la violència 
masclista. I dir que aquest és el repte que tenim al davant i que aquest és el nostre compromís 
i crec que la feina de tots i totes.
Gràcies.

Sr. Rivera: Molt breument.
Donarem suport al manifest i com ja vam comentar a la Informativa, doncs evidentment, hem 
buscat tant consens que al final al manifest no consta algunes coses que en aquesta sala segur 
que estem d'acord, doncs gairebé el 100% de les forces polítiques.
Per tant, sí que donem suport, però volem recordar això, que com molt bé ha dit l'Elvira són 
els ajuntaments qui estan posant més recursos que estan posant més voluntat política, però no 
només això. És que estem patint retallades, no és que hi hagi algú que ometeixi la seva 
responsabilitat, és que a més retalla les seves responsabilitats i aquí estem parlant del Govern 
Central, del Govern de la Generalitat.
Que no només és una qüestió de recursos, sinó també de model perquè també s'estan 
imposant uns models de benestar i família molt unívocs i que no respecten aquesta diversitat 
o que almenys des de les polítiques d'igualtat i de prevenció contra la violència masclista 
s'han de tenir i s'han tingut.
Per tant, molt d'acord en el manifest, però volíem ressenyar aquestes idees.
Gràcies.

Sra. del Frago: Molt bé, doncs refermant les paraules de l'Elvira i del José Luís, dir que, és 
cert, estem en un camí que no el volem entendre per això no ho diem a vegades, com el final 
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de cap procés. I que són totes aquestes polítiques i avui en tenim diferents exemples de 
qüestions que segurament no són rendibles econòmicament, però que són absolutament 
imprescindibles amb el model de ciutats que nosaltres amb el qual nosaltres creiem i pel qual 
treballem.
Per tant, no hem de desaprofitar cap moment ni cap acció perquè tot això quedi ben palès. 
Aquest manifest, com tot sabeu es llegirà el 25 de novembre en l'acte que es farà en aquesta 
sala de plens i conjuntament amb totes les activitats que hi ha com sempre organitzades des 
de l'Ajuntament i en col·laboració per suposat amb les entitats que hi treballen.

_____________________

5 RATIFICAR DECRET

5.1 EXP.: X2013001505. RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA N ÚM. 
2013LLDC002370, DE DATA 22/10/2013, RELATIU A LA SIGNATURA 
DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ 
DEL VALLÈS, PER L’ALLOTJAMENT DE FAMÍLIES EN SITUAC IÓ 
D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL.

RATIFICAR AL PLE EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2013LLDC002370, DE DATA 
22/10/2013, RELATIU A LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJU NTAMENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS, PER L’ALLOTJAMENT DE FAMÍLIES EN SITUACIÓ 
D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL.

Expedient: X2013001505.

Ratificar al Ple el Decret d’Alcaldia núm. 2013LLDC002370, de data 22/10/13, el text, 
íntegre del qual es transcriu a continuació:

"Atès que el passat 8 d’agost de 2013, mitjançant Decret núm. 2013LLDC002370 es va 
resoldre el següent:

"Primer.  Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Barberà del Vallès per establir les condicions 
en relació a l’allotjament de les famílies en situació d’emergència derivat de les 
adjudicacions proposades favorablement per la Mesa de Valoració per a Situacions 
d’Emergències Econòmiques i Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Segon. Que l’Ajuntament, mitjançant els serveis socials bàsics efectuarà el seguiment 
social de les famílies allotjades i establirà, si s’escau, un Pla de treball, i l’aplicarà els 
recursos d’intermediació que siguin necessaris per a la millor integració en el nou 
habitatge. 

Tercer. Que l'Ajuntament assumirà el pagament del cànon mensual establert per 
l’allotjament, així com les despeses dels subministraments contractats, en el cas que les 
famílies allotjades no facin front al seu pagament, a càrrec de la partida pressupostària de 
Benestar Social 2013.511.2314800001 per un import estimat de 1.000,00 € per a l’any 
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2013 i a la partida pressupostària 2014.511.231.4800001, per un import estimat de 
3.000,00 € per a l’any 2014 i de les que s’aprovin en exercicis posteriors.

Quart. Comunicar i notificar l’acord a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya per la 
posterior signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per als dos habitatges referenciats en llur 
conveni, a l’Oficina Municipal d’Habitatge, a la secció de Benestar Social i a la 
Intervenció."

Atès que la resolució feia esment a dos habitatges de la promoció de l’Institut Català del Sòl a 
la Ronda Santa Maria, 211, que es trobàvem buit i disponibles per ser adjudicats a proposta 
de la Mesa de Valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 

Atès que hi ha disponibilitat d’un habitatge més de la promoció de l’Institut Català del Sòl a 
la Ronda Santa Maria, 211 i que se’n podrien disposar de més habitatges.

Atès que la Mesa de valoració per a les situacions d’emergències econòmiques i socials de 
l’Agència de l’Habitatge ha fet les adjudicacions les dades dels quals es donen aquí per 
íntegrament reproduïdes.

Atès l’informe tècnic emès per la secció de Benestar Social.

RESOLC

Primer. Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, que s’adjunta en document annex, per 
establir les condicions en relació a l’allotjament de les famílies en situació d’emergència 
derivat de les adjudicacions proposades favorablement per la Mesa de Valoració per a 
Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya .

Segon. Que l’Ajuntament, mitjançant els serveis socials bàsics efectuarà el seguiment social 
de les famílies allotjades i establirà, si s’escau, un Pla de treball, i l’aplicarà els recursos 
d’intermediació que siguin necessaris per a la millor integració en el nou habitatge. 

Tercer. Que l'Ajuntament assumirà el pagament del cànon mensual establert per 
l’allotjament, així com les despeses dels subministraments contractats, en el cas que les 
famílies allotjades no facin front al seu pagament, a càrrec de la partida pressupostària de 
Benestar Social  2013.511.2314800001 per un import estimat de 1.000,00 € per a l’any 2013 i 
a la partida pressupostària 2014.511.231.4800001, per un import estimat de 3.000,00 € per a 
l’any 2014 i de les que s’aprovin en exercicis posteriors.

Quart . Ratificar la pressent resolució en el proper Ple Municipal que se celebri.

Quart. Comunicar i notificar l’acord a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya per la posterior 
signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, a l’Oficina Municipal d’Habitatge, a la secció de Benestar Social 
i a la Intervenció."
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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. Cuadrado: Bona nit.
Tal i com es va explicar a la Informativa es tracta de ratificar al Ple el decret d'Alcaldia, tal i 
com ha exposat la presidenta.

“Atès que el passat 8 d'agost del 2013, mitjançant un decret es va resoldre el següent:

Primer: Aprovar la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència de l'habitatge de 
Catalunya i l'Ajuntament de Barberà del Vallès per establir les comissions en relació a 
l'allotjament de les famílies en situació d'emergència derivades a les adjudicacions 
proposades favorablement per la Mesa d'emergència.

Segon: Que l'Ajuntament, mitjançant el serveis socials bàsics, efectuarà el seguiment social 
de les famílies allotjades i establirà, si s'escau, un pla de treball.

Tercer: Que l'Ajuntament assumirà el pagament del cànon mensual establert per 
l'Ajuntament, així com les despeses dels subministraments contractats, en el cas de les 
famílies allotjades no puguin fer front al seu pagament.

Quart: Comunicar i notificar l'acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la posterior 
signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barberà del Vallès i l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya per als dos habitatges referents en llurs conveni, a l'Oficina de 
l'Habitatge, a la secció de Benestar Social i a la Intervenció.

Atès que la resolució feia l'esmena de dos habitatges de la promoció d'INCASOL de la ronda 
Santa Maria, 211, que es trobaven buits i disponibles per la seva adjudicació a proposta de la 
Mesa d'Emergència.

Atès que hi ha disponibilitat d'una altra habitatge de la promoció d'INCASOL a la mateixa 
ronda de Santa Maria, 211 i que se'n podien disposar de més habitatges.
Atès que la mesa dintre de la seva valoració ja ha adjudicat aquests tres habitatges.

Atès l'informe tècnic emès per la secció de Benestar Social, resolc:

Primer: Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya i l'Ajuntament de Barberà del Vallès que s'adjunta al document annex per establir 
les condicions en relació a l'allotjament de les famílies en situació d'emergència derivades de 
les adjudicacions proposades favorablement per la mesa d'emergència.

Segon: Que l'Ajuntament, mitjançant els serveis socials bàsics, efectuarà el seguiment social 
de les famílies allotjades i establirà, si s'escau, un pla de treball, i aplicarà els recursos 
d'intermediació que siguin necessàries per a la millor integració del nou habitatge.
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Tercer: Que l'Ajuntament assumirà el pagament del cànon mensual establert pels allotjaments 
que en aquest cas és de 50 euros, així com les despeses dels subministraments contractats en 
el cas de que les famílies allotjades no facin front al seu pagament a càrrec de les partides 
pressupostàries de Benestar Social per un import estimat de 1.000 euros per a l'any 2013 i a la 
partida de Benestar Social per a l'any 2014 de 3.000 euros i dels propers exercicis posteriors.

Quart: Ratificar la present resolució en el Ple.

Cinquè: comunicar i notificar l'acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la posterior 
signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barberà del Vallès i l'Agència 
d'Habitatge de Catalunya, a l'Oficina Municipal d'Habitatge, a la secció de Benestar Social i a 
la Intervenció.”

Moltes gràcies.

Sr. Rivera: El nostre vot serà favorable i considerem que aquest model de conveni és positiu 
i que ens pot permetre doncs fer una passa més i que ens hauria de permetre si les altres 
administracions col·laboren de poder tenir encara més marge de maniobra per continuar des 
de l'Ajuntament, com passa en casi tots els casos, continuar treballant perquè aquestes 
famílies que tenen necessitat de complir un mandat constitucional com és el dret a l'habitatge 
el puguin tenir, fer-lo efectiu.
Per tant, nosaltres també volem aprofitar per felicitar a l'equip de govern per aquesta 
iniciativa i per poder tirar-ho endavant. I no només per això, sinó també per col·laborar en els 
moments socials que estan defensant el dret a l'habitatge. I bé, ens agradaria doncs que aquest 
model, que el considerem positiu es pogués estendre, per exemple, a pisos del IMPSOL, que 
ara mateix a Barberà estan buits i que evidentment coneixem que no és la seva intenció de 
llogar-los ni de cedir-los, però sí que ens agradaria que es fessin aquestes gestions perquè el 
model de conveni ens sembla que és positiu i que es pot estendre a més habitatges.
Gràcies.

Sr. Fernández: Nuestra posición desde el Partido Popular también es positiva en relación a 
la finalidad del convenio que es el alojamiento de estas familias en situación de emergencia 
pero tengo que responderle al Sr. Rivera, y es que si algo no es este convenio es un modulo 
positivo de colaboración, es que hemos llegado al absurdo en el funcionamiento anormal de 
las administraciones en el que parece que la normalidad se convierte en normalidad y, por lo 
tanto, la excepción es que funcione bien la cosa. Y aquí funciona como no debería funcionar 
y es que la administración competente, y por tanto responsable, de que estas personas 
tuvieran estos servicios y que por lo tanto la administración autonómica tuviera que pagar por 
estos gastos, no lo hace y en cambio el ayuntamiento, en este caso el nuestro, que tiene 
emplear medios, que tiene que encima comprometerse a pagar un canon, que tiene que 
comprometerse a pagar incluso las facturas del agua si no las pagan estas personas, cuando no 
es administración competente, pues me parece un disparate. 
Y precisamente para evitar estos disparates en los que la administración que no tiene la 
competencia y la responsabilidad financiera de llevar a cabo una competencia acabe en el 
absurdo de firmar un convenio en el que tiene que pagar por una competencia que no es la 
suya, es por lo que se está llevando acabo el proyecto de reforma de la administración local y 
esperemos que resuelva estas situaciones.

Sr. Rodríguez: Bona nit.
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Nosaltres òbviament estem d'acord amb la signatura d'aquest conveni, amb l'ampliació 
d'aquest tercer habitatge de la ronda Santa Maria i també ens agradaria demanar si és 
possible, perquè suposem que tot això està en algun protocol que des de Benestar Social 
estarà aprovat i estarà visat igual que els criteris de valoració que té la mesa d'emergència 
doncs ens agradaria doncs això poder tenir-los per conèixer-los i mirar-los més a fons i 
demés.
Ja li dic, estem totalment d'acord amb el que s'ha fet i com s'ha fet, però és això voldríem 
doncs tenir aquests protocols, òbviament sempre salvaguardant els drets a la intimitat de 
qualsevol ciutadà que pugui estar implicat, però per això, per tenir més eines per poder 
valorar i com sempre si tenim alguna opció de proposta o de millora, doncs poder-la fer 
adequadament.
Gràcies.

Sra. Conde: Només era una ampliació i possiblement ja contestaré les preguntes perquè en 
els dos casos penso que és un tema més d'habitatge.
Mireu, aquest conveni es signa amb l'INCASOL per tres habitatges en aquest cas de l'edifici 
de ronda Santa Maria. No tots els casos que van a la mesa d'emergència s'han de fer un 
conveni com aquest i s'ha de fer aquest seguiment. Aquest són tres casos, tres casos de 
persones que els ingressos que tenen avui és zero. I el que volem des d'habitatge i des de 
Benestar Social és donar un recolzament perquè aquestes famílies dintre d'aquests dos anys 
que tenen aquest conveni amb aquest habitatge que el puguin buscar d'alguna manera la 
solució a l'organització de la seva vida, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, de tots els habitatges que estan signats a la mesa d'emergència són els tres primers 
que signem aquest conveni i que fem aquest seguiment i aquest recolzament des de Benestar 
Social. Ho dic perquè quedi clar que la mesa d'emergència és una eina. És una eina que no té 
un protocol escrit. És una eina que té la Generalitat, una eina més de treball. Som uns dels 
pocs ajuntaments que la està fent servir perquè era una mica una prova per veure com 
funcionava, som un dels ajuntaments que tenim una bossa d'habitatge de lloguer, era en 
principi la que més habitatges tenien i des de l'agència  ens van fer aquesta proposta. 
Per això és insistir, que no només aquests tres pisos, aquests casos de famílies que tenen 
ingressos zero fent aquest seguiment des de Benestar Social una mica era pel que deia el Sr. 
Jaime del PP, era una mica un disbarat perquè si la competència no és municipal, perquè 
havien de fer aquest seguiment. La competència no és municipal, la Generalitat té una mesa 
d'emergència que funciona i hem enviat moltes famílies que estaven en una data de 
llançament molt propera i en aquest cas, doncs hem signat aquest conveni.
I, pel que deia el Juanjo, hi ha un protocol a Benestar Social, evidentment que es farà un 
seguiment. Això la Mercè, t'ho pot explicar millor. I la valoració que fa la mesa d'emergència 
doncs és, en principi, van persones que tenen una data de llançament del jutjat tancada, no 
enviem a persones que busquen un lloguer més econòmic o alguns casos que entren ja per a 
bossa. Són persones que no poden pagar el lloguer en l'habitatge que estan i hi ha un 
llançament, llavors anem directament a la mesa d'emergència a fer aquesta demanda. El preu 
que paguen en qualsevol dels casos ha estat lligat als ingressos que tenen les famílies. 
Normalment no excedeix del 30% dels ingressos. Nosaltres hem enviat famílies que estan 
cobrant 426 € de l'ajuda i estan pagant quaranta i escaig euros per un lloguer a dos anys fins 
que... bé, quan s'acabin aquests dos anys evidentment hi ha una revisió de les condicions i la 
tornaran a mirar, però no tots els casos estan en aquest seguiment de benestar social.
Una cosa que sí que demanaria al Sr. secretari, si m'ho permet la Sra. alcaldessa és que a 
l'acta de la sessió no constessin els noms i els dni de les persones que hi ha aquí a la preacta. 
Si us plau, que sigui com un annex, que no estigui a l'acta definitiva que es penjarà... i que 
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serà pública, pel tema de la protecció de dades.
Gràcies.

_____________________

6 DECLARACIÓ

6.1 EXP.: UBVV130007. DECLARACIÓ D'OBRA I INSTAL·LAC IÓ 
D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DE L'ESCOLA  
MARTA MATA.

DECLARACIÓ D'OBRA I INSTAL·LACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT 
MUNICIPAL DE L'ESCOLA MARTA MATA.

Expedient: UBVV130007.

Vista la petició formulada pel Departament d'Ensenyament de  la Generalitat de Catalunya 
conjuntament amb la sol·licitud de llicència municipal d'obres per a la construcció de l'Escola 
Marta Mata perquè les obres siguin declarades d'especial o utilitat municipal, per gaudir així 
de les bonificacions previstes a l'efecte per les disposicions aplicables en matèria tributària.

Atès el que preveuen els articles 6.5 de l'Ordenança fiscal 1.4 i 8.6 de l'Ordenança fiscal 2.2; 
d'acord amb l'informe emès al respecte pels serveis tècnics municipals, incorporat a 
l'expedient; amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa núm. 1, d'Hisenda 
Municipal, Serveis Econòmics, Societat del Coneixement, Noves Tecnologies, Gestió de la 
Informació, Oficina centralitzada de compres, Promoció Econòmica i Desenvolupament 
Local, Comerç, Turisme i Mercats, Règim Interior, Recursos Humans, Salut Laboral i 
Prevenció de Riscos Laborals, Secretaria General, Seguretat Ciutadana i Policia Local; i fent 
ús de les facultats que atribueixen a aquest òrgan municipal els preceptes esmentats,

S'ACORDA:

PRIMER: Declarar la condició d'obra d'especial interès o utilitat municipal a l'Escola Marta 
Mata, emplaçada al carrer de la Torre Estaper, 1, atesa la concurrència sobre l'esmentat 
equipament de les circumstàncies socials justificatives d'aquesta declaració que requereixen 
els articles 6.5 de l'Ordenança fiscal 1.4 i 8.6 de l'Ordenança fiscal 2.2, i als efectes que, si 
s'escau, l'administració promotora i/o titular dels mateixos pugui gaudir dels beneficis fiscals 
que prevegin les Ordenances fiscals vigents.
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SEGON: Notificar el present acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, amb expressió dels recursos que procedeixin contra el mateix, així com a la unitat 
de Patrimoni perquè, si procedeix, es deixi constància de la declaració realitzada a l'Inventari 
municipal de béns, amb referència a la finca on s'emplaça l'equipament esmentat.

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. Báez: Bé, com hem fet en altres ocasions en la que s'ha fet una obra que té un interès o 
una utilitat pública i donat que així ho ha demanat o ha fet una petició la conselleria 
d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya i també així ho contempla les nostres 
ordenances municipals, al seu art. 6.5, el que fem doncs és bonificar. De fet, el que fem és 
declarar la condició d'aquest tipus d'obra, però això inherentment comporta la bonificació del 
95% de la taxa de l'impost de construccions i obres que té l'Ajuntament que és d'un 4%. Per 
tant, el que faríem seria pagar el 0,5 % o el 5% d'aquesta quantitat total, igual que han fet amb 
altres obres en altres escoles.
No té més transcendència que això.
El que sí ja afegiria i com una informació sobrevinguda és que finalment la Generalitat el dia 
24 ja va atorgar la construcció a una empresa que es diu VIASGON OBRES I SERVEIS. Que 
es va atorgar per 2.503.925 € més IVA sobre un import de licitació que eren 3.118.000. I que 
en quant a terminis anem on time  i això vol dir que les obres començaran a primers de 2014 o 
fins i tot es poden avançar aquestes dates perquè l'únic que falta i que s'ha donat un mes de 
termini és la signatura del contracte entre VIASGON i la Generalitat O ADIGSA, en aquest 
cas, que és l'empresa que ho ha licitat.
Per tant, seria això, aprovar aquesta declaració que inherentment porta la bonificació i aquesta 
informació sobrevinguda que tenim des del dia 24.
Gràcies.

_____________________

7 MOCIONS PORTAVEUS

7.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL CIU D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A 
DECIDIR.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU D'ADHESIÓ 
AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.

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

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d'autogovernar-se, amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats 
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de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.

Davant l'actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya 
en el sí de l'Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la 
voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions 
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim” i la de l'11 
de setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d'Europa”; la resolució del Parlament 
de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya 
pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una 
consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel 
Parlament el 23 de gener de 2013.

El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va 
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de 
permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d'opcions a 
través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el 
pronunciament que resulti de l'exercici del dret a decidir sigui l'expressió majoritaris de la 
voluntat popular.

Finalment, el 26 de juny de 2013 s'ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com 
expressió d'un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de 
Catalunya de decidir el seu futur. A l'acte de constitució hi han assistit representants de les 
institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de 
les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l'exercici del dret a 
decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la 
seva posició final.

Per tot això, els grup municipal de  CiU proposa al Ple municipal l'adopció dels acords 
següents:

Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma 
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.

Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del 
municipi s'adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en 
aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre 
el futur polític de Catalunya.

Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
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7.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL PSC SOL·LICITANT AL GOVERN DE LA GENERALI TAT 
DE CATALUNYA QUE POSI EN MARXA UN PLA DE RESCAT PER  A 
LES PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOL·LICITANT 
AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE POSI EN MARXA UN 
PLA DE RESCAT PER A LES PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA.

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

"L'actual situació laboral de les persones aturades de llarga durada de més de 50 anys a 
Catalunya, posa de manifest la precària situació d'aquest col·lectiu en risc d'exclusió, 
convertint-1os en un dels sectors socials més vulnerables enfront de la dramàtica situació que 
ha generat la crisi econòmica.

La taxa d'atur de les persones de més de 50 anys a Barberà arriba ja al 33.7%, del total 
d'aturats, d'acord amb les dades del mes de setembre; d'un total de 3.140 aturats actualment 
1.059 persones tenen més de cinquanta anys, de les quals 448 són homes i 611 són dones.

La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per la reforma del 
mercat laboral, així com altres reformes del sistema actual, per aconseguir un teixit productiu 
que doni sortida a la situació global de l'atur, i també, a les persones que majoritàriament han 
estat actius durant la seva vida laboral i que en aquest moment es troben en perill d'exclusió 
social. Els aturats de llarga durada es troben condemnats a una situació de manca 
d'expectatives laborals, motivada només per la seva edat (discriminació per raó de l'edat), 
sense tenir en compte la seva experiència laboral, formació, competències i habilitats, etc. Cal 
concentrar els esforços de tot un país en lluitar contra l'atur, especialment el de llarga durada i 
de les persones de més de 50 anys.

Les últimes reformes aplicades pel Govern central han suposat retallades importants dels 
drets en matèria laboral, Seguretat Social i de protecció de l'atur. Això ha significat per a 
aquest col·lectiu un perjudici excessiu i ha agreujat encara més la seva situació, arribant a 
considerar-se com de total abandonament. Alguns exemples d'aquesta situació tan precària 
són el següents: la reforma laboral va facilitar l'acomiadament de treballadors indefinits; les 
polítiques actives de formació han vist reduïdes dràsticament les seves dotacions 
pressupostàries; s'ha suprimit un subsidi per treballadors majors de 45 anys; la percepció del 
subsidi per a persones aturades de més de 52 s'ha endarrerit fins als 55 anys limitant, a més, 
les condicions per al seu atorgament; la pròpia modificació de l'edat de jubilació anticipada 
perjudica directament a aquest col·lectiu; etc ...
Però l'anàlisi de la realitat va més enllà de les dades i és que darrera d'aquestes dades, hi ha 
persones en risc d'exclusió social fruit de la seva exclusió del mercat laboral, i per tant, que 
han de sobreviure amb l'ajut d'institucions amb recursos de beneficència, tot i que la seva 
voluntat és la d'obtenir i cobrir les seves necessitats mitjançant el desenvolupament d'un lloc 
de treball digne, i no de les escasses ajudes a les que poden accedir per pal·liar la seva 
situació actual.

Cal per tant, plantejar la necessitat d'un Pla de rescat amb fons públics per aquest col·lectiu 
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que es podria quedar en situació total de desemparament, inclòs en el supòsit que arribi el 
moment tan desitjat de superació de la forta crisi econòmica que patim. Així com en el seu 
moment es van destinar recursos públics per rescatar a la banca, amb interessos purament 
econòmics i financers, ara cal rescatar a les persones que han de ser sempre la prioritat dels 
governs.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de Barbera del 
Vallès l'adopció del següent

ACORD:

INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un Pla de rescat per 
adoptar mesures urgents i específiques destinades als treballadors de cinquanta anys o més i 
en situació d'atur de llarga durada, entre d'altres:

-Fer accions de millora de l'ocupabilitat i l'ocupació de les persones aturades de llarga durada.
-Impulsar programes de formació i treball per a les persones de cinquanta anys o més, 
prioritzant el col·lectiu d'aturats de llarga durada.

-Posar en funcionament un dispositiu de reconeixement de competències amb caràcter 
preferent.

-Aplicar polítiques actives específiques de qualificació i requalificació professionals per a 
persones de cinquanta anys o més aturades de llarga durada.

-Establir un sistema de beques per assistència a la formació per a les persones amb 
responsabilitats familiars.

-Realitzar accions de suport a l'autoocupació mitjançant programes d'assessorament i 
acompanyament a la iniciativa emprenedora.

-Col·laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes  
d'acompanyament a partir del voluntariat de persones amb experiència en la creació i direcció 
d'empreses.

-Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 50 anys o més a la recerca de feina.

-Atorgar ajudes a l'autoocupació/emprenedoria per l'impuls de projectes empresarials, a través 
de l'assessorament i el suport financer públic, amb especial èmfasi en les iniciatives de 
l'economia social.

-Establir incentius a la contractació estable d'aturats de llarga durada, amb especial tractament 
de les empreses del tercer sector i l'economia social.

-Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones aturades que no 
disposin de les competències bàsiques definides per la Unió Europea puguin obtenir-les amb 
l'oferta de cursos del Servei d'Ocupació de Catalunya.

-Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 



29292929

Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents 
de l'Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8 ADHESIÓ

8.1 EXP.: XXXX. ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONA L DE 
CIUTATS DEFENSORES DE DRETS HUMANS.

ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CIUTATS DEFENSORES DE 
DRETS HUMANS.

- Atès a que el nostre Ajuntament, com a soci de la FCCD, és membre de la Comissió de 
Construcció de Pau i que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat (CEAR) i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, han presentat a 
aquesta comissió el projecte de “Ciutats Defensores dels Drets Humans”.

 
- Donat que l’esmentat projecte s’ajusta a un dels principals eixos del Pla Director de 

Cooperació 2012-2015, aprovat per l’Ajuntament en sessió plenària el 27 de desembre de 
2012, que és el de promoure la sensibilització i la mobilització ciutadana, en aquest cas en 
concret en l’àmbit de la defensa i promoció dels Drets Humans.

- Atenent a tot l’especificat en els punts anteriors, amb data 13 de juny de 2013,es va 
aprovar,  per Junta de Govern Local, la participació de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès en aquest projecte.

-  Atenent a la voluntat de totes les institucions que donen suport al projecte “Ciutats 
Defensores dels Drets Humans” de renovar el compromís amb els drets humans.

A proposta de l’alcaldessa de Barberà del Vallès, la Sra. Ana del Frago Barés, es proposa al 
Ple Municipal l’adopció del següent:

ACORD:

 PRIMER : Aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional de Ciutats Defensores de Drets 
Humans.

“ DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CIUTATS DEFENSORES DE  DRETS 
HUMANS ”

L’Assemblea General de les Nacions Unides té establert des de fa anys que tota persona té 
dret, individualment o col·lectiva, a promoure i procurar la protecció i realització dels drets 
humans i les llibertats fonamentals en l’àmbit nacional i internacional.

Reconeix així la figura dels anomenats defensors i defensores de drets humans,  individus, 
grups i organismes de la societat que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats 
fonamentals universalment reconeguts, i la seva important i legítima funció de promoció dels 
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drets humans, la democràcia i l’estat de dret.

A partir d’aquí, les Nacions Unides han demanat també que els estats “adoptin totes les 
mesures necessàries, a nivell local i nacional, per garantir la protecció dels defensors dels 
drets humans, en particular en èpoques de conflicte i de manteniment de la pau”. Se’n 
desprèn que tothom té dret a conèixer, difondre i protegir els drets humans, i que les 
administracions públiques, de tots els nivells, tenen el corresponent deure de protegir les 
persones que actuen com a defensors i defensores dels drets humans.

En aquest context, els municipis sotasignants

1. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens comprometem a 
mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores de 
drets humans, tant a escala local com internacional.

2. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques 
públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala internacional. 

3. Instem a totes les administracions competents a crear un entorn segur i propici en el què 
defensors i defensores de drets humans puguin treballar lliures d’obstacles i de inseguretat, 
tot donant especial suport als defensors locals de drets humans.

4. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de drets 
humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur persecució i 
fustigament per part de governs autoritaris.  

SEGON: Traslladar el següent acord al Govern de la Generalitat , al Govern de l’Estat, a la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), a l’Institut de Drets Humans de Catalunya, a 
l’Ajuntament de Sant Boi i a la Comissió de Construcció de Pau, del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.

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: Com tenim a la part expositiva i com bé coneixeu nosaltres formem part, el 
nostre ajuntament, la nostra ciutat, com a soci del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. Som membres de la Comissió de Construcció de Pau i conjuntament amb 
altres ajuntaments, amb l'ajuntament de Sant Boi amb la Comissió d'ajuda al refugiat, amb 
l'Institut de drets humans de Catalunya vam presentar i vam treballar un projecte a la ciutat de 
ciutats defensores dels drets humans.
Obvio explicar els objectius, ciutadans, els valors que tot això significa. I sí, se que molts de 
vosaltres heu pogut participar amb alguns dels actes que s'han fet, bàsicament dos, un adreçat 
a la gent gran, amb la presència d'una de les persones fundadora de las Abuelas de la Plaza de 
Mayo de l'Argentina, amb la qual explicava i relatava tota la seva experiència i tot el que això 
significa. 
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I l'altra molt adreçada a la gent jove de la nostra ciutat i amb la col·laboració i participació 
dels dos instituts de la ciutat que es va dur a terme al Teatre Cooperativa i que van participar 
dos defensors dels drets humans, un de Libèria i una altra persona de Bòsnia, amb la qual 
relataven també la seva experiència en la defensa dels drets humans a les seves terres, una en 
conflicte i l'altra també, en diferents moments.
He de dir que tant una experiència com l'altra van ser molt riques i que sobretot la 
participació tant de les persones grans com dels quatre cents i escaig joves que omplien el 
Teatre Cooperativa, tots els batxillerats de la ciutat. Per tant, agrair també des d'aquí el treball 
i la feina als claustres i a les direccions de l'Institut de la Romànica i de l'Institut Can Planas, 
doncs va anar força bé.
Pensem continuar en aquesta línia i tant des del Departament d'Educació municipal com des 
de l'Alcaldia i des de cooperació continuarem amb la resta de ciutats i la resta d'institucions 
amb la promoció de la reflexió, la sensibilització, els debats amb la defensa dels drets 
humans.
I és això, aquesta declaració institucional que s'ha fet, que si hem permeteu per no llegir-la 
sencera passaré a la part en la qual arribant als compromisos dels municipis. I aquí és quan 
diem que:

“En aquest context els municipis sotasignants:

En primer lloc, renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens 
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors 
i defensores de drets humans, tant a escala local com internacional.

En segon lloc, instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat a mantenir i ampliar 
les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala 
internacional.

En tercer lloc, instem a totes les administracions competents a crear un entorn segur i propici 
en el què defensors i defensores de drets humans puguin treballar lliures d'obstacles i 
d'inseguretat, tot donant especial suport als defensors locals de drets humans.

En quart lloc, condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i 
defensores dels drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i 
llur persecució i fustigament per part dels governs autoritaris.”

Per tant, serien els principis bàsics que fem sentir en aquesta declaració.

Dir-vos que igual, que en el punt anterior parlàvem del manifest contra la violència de gènere, 
no pensem que aquestes coses són formals o són simbòliques o queden en paper mullat.
No pensem únicament que en aquests moments de crisi econòmica social de valors únicament 
ens hem de preocupar dels que tenim més aprop, naturalment que ens hem de preocupar dels 
que tenim més aprop, però a la vegada que creixem per dintre també creixem per fora no 
podem oblidar-nos d'aquelles persones amb altres llocs i en altres països i això és extensiu a 
tots els projectes de cooperació al desenvolupament estan en situacions molt més dolentes de 
les que patim aquí.
Per tant, des d'aquest Ajuntament i des d'aquest municipi intentarem amb justícia equilibrar 
tots els àmbits de cooperació, els propers, els mitjans i els més llunyans i sobretot intentarem 
que els nostres veïns i els més joves, sobretot, puguin créixer amb la consciència de que és 
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necessari lluitar per tot això.

Sr. Rivera: Molt breument.
Recordar que els drets humans no són només els drets civils o els drets polítics, sinó també 
els drets socials i que és molt important aquesta tasca que es fa des dels ajuntaments per 
defensar els drets socials i si des del Partit Popular no s'entén perquè un ajuntament envaeix 
les competències de qui no només no fa si no que no vol deixar fer com el govern del Partit 
Popular, que no vol legislar sobre el règim local perquè les coses es facin bé, sinó per 
estalviar 8.000 milions d'euros. 
Per tant, això són els drets humans també, el dret a l'habitatge, per exemple.
Per tant, felicitar, evidentment a la xarxa de ciutats que defensen els drets humans i, 
evidentment, donar suport només a la cooperació exterior, sinó defensar els drets humans 
aquí.
I molta atenció a la propera reforma del codi penal. Només diem això.
Gràcies.

_____________________

9 DONAR COMPTE AL PLE 

9.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per 
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en 
l'annex 1.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

10. MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

11. PRECS I PREGUNTES.

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

Sr. Gallego: Primero, es un ruego a Pere Ramon, con buen rollo, como dice Rivera.
Verá yo en mi etapa de estudiante en un colegio salesiano en Madrid interno tenía un profesor 
que más o menos hacía como usted, el lunes nos decía el jueves examen y llegaba el jueves y 
no nos ponía examen, pero nosotros nos habíamos cascado tres días hincando los codos y eso 
es más o menos lo que hace usted aquí con las mociones. Las presenta, las retira, las presenta 
y las retira, me entiende. O sea está usted mareando la perdiz y por lo menos los cuatro que 
estamos aquí del Partido Popular no tenemos ninguno ningún negro en el armario que nos 
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escriba, tenemos que estar usted presenta una moción tenemos que estar buscando 
argumentarios y tenemos que estar mirando hemerotecas y demás, no es nada más que eso.
Después tengo otro ruego que es para él también y para usted Sra. Alcaldesa. Verá, las 
iniciativas como las montadas el día 19 y 20 de este mes en este caso por el Ayuntamiento y 
Barberà Comerç Urbà, la primera nit de festa comercio y restauración son muy positivas, pero 
también no hay que olvidar la obligación que tiene a quien le designan el tratar de dinamizar 
el comercio y la restauración local de proximidad. 
De cara a la galería queda estupendamente pero hablando en trastienda sale la realidad del 
comercio en nuestro municipio o las penurias que pasan algunos, tanto económicas como por 
la falta de cobertura. 
El ruego va más a esa falta de telefonía, de cobertura de telefonía móvil en una zona del 
centro de la ciudad, como avenida Generalitat, Manuel de Falla, Jaime Balmes, Poeta 
Maragall, etc. que presenta deficiencias significativas, que sufren los barberenses que viven 
en la misma y también los comerciantes y restauradores allí ubicados. Cuando hoy ya se está 
poniendo en servicio la red del móvil de cuarta generación, 4G. 
Y nosotros padecemos esa falta de conexión. Y ya es la tercera vez que en este Pleno saco a 
relucir este tema. La última fue el 27 de marzo de este mismo año, 2013. 
Usted, Sra. Alcaldesa me dijo que estaba pendiente de un estudio o de una nueva ubicación 
de una antena y que lo miraría y me daría respuesta porque en esos momentos no me la podía 
dar. Pues bien, han pasado siete meses y respuesta por su parte ninguna. 
Es como si se quedará todo en papel mojado y como si existiera desinterés por su parte. Yo 
creo que se podría pedir un estudio, una prueba al Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos 
de Telecomunicaciones de Catalunya porque ya hay otros ayuntamientos que lo están 
encargando para tratar de subsanar esa deficiencia. Y también quizás que tuviera que revisar 
la ordenanza porque a lo mejor es de equis años y hoy los teléfonos móviles ya no se utilizan 
sólo como antes que era llamar o enviar sms, se ha acabado. Hoy no, hoy ofrece multitud de 
servicios a través de internet, que si no hay cobertura es imposible.
Y después también me pregunto que si esos dos medios de comunicación públicos de que 
dispone el ayuntamiento la radio y la revista, pagados por todos los ciudadanos de Barberà, 
245.000 euros al año, casi 50 millones de las antiguas pesetas, que si son rácanos a la hora de 
cubrir estas deficiencias ¿lo han publicado alguna vez?
Dicen que los alcaldes son los que mejor conocen la realidad urbana y comercial de su 
ciudad, usted es alcaldesa y además también me puede responder a eso porque también 
además es responsable de los dos medios de comunicación, al ser municipales.
Y nada me gustaría más que después de este Pleno estos medios informaran de esta falta de 
cobertura, que es una realidad que sufren los ciudadanos y el comercio urbano de proximidad.
Soy consciente de la dificultad que puede tener la solución de este problema pero seguro que 
todo el mundo paga y si el que paga un servicio tiene derecho a que se lo den en condiciones. 
Por lo tanto le ruego que trate de mediar y subsanar esta anomalía y que por lo menos 
informen a los cargos electos de este Pleno y a la ciudadanía a través de estos dos medios, 
que ellos mismos pagan sobre este tema.
Los ciudadanos de esta parte de la ciudad, no todos, por supuesto, algunos que hablan con 
nosotros, son sensibles a los argumentos que les damos y es que el equipo de gobierno es 
conocedor de esta falta de cobertura en su barrio, puesto que ya digo que hoy es la tercera, en 
dos plenos anteriores hemos expuesto este tema y ya me contarán como se puede implantar 
una zona wifi en los locales de ese barrio.
Otro ruego es a la Sra. Conde. 
Es también otro ruego que le hice en esta sala de plenos y al que veo que también está 
faltando diligencia, en la búsqueda de soluciones o prioridad. 
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Y son los célebres separadores de Dr. Moragas, los ovnis aquellos que decían algunos. De la 
avenida Generalitat, plaza de la Vila hacía arriba, hacía Can Llobet es un desastre, por la 
cantidad que faltan. Algunos están quitados completamente y los han cubierto con cemento, 
muy bien, pero los hay que una vez rotos queda el eje que los sostenía y esto es un peligro. 
Muchos coches se han dejado el cárter en estos separadores por su altura y ahora puede 
dejarse los neumáticos porque una vez deteriorados no se quita ese eje y recuerdo un día una 
ambulancia que al haber caravana no podía salir, ni a la izquierda ni a la derecha, gracias a 
estos separadores, que quizá vayan bien en viales más anchos pero aquí en Dr. Moragas yo 
creo que van fatal.
Este modelo que se implantó en Dr. Moragas ha sido tan poco efectivo que en lugar de ser 
una solución es un creador de problemas a nuestros ciudadanos. Cuando las intervenciones 
públicas deben crear las condiciones precisas que solventen los problemas de esta índole de 
nuestros vecinos, por lo que le rogaría que cambie todos de una vez por todas y por supuesto 
que pongan otro modelo no de esa altura. La imagen de Dr. Moragas que es el principal paseo 
del municipio se lo agradecerá y los ciudadanos también.
Y, por otra parte, si en su tiempo los que gobernaban que eran de su mismo signo hubieran 
elegido otro modelo ahora no se necesitaría otro presupuesto para lo mismo.
Y ahora otro ruego, que este ya no sé a quién dirigirme porque... a quién corresponda y es, a 
ver, el edificio al Ayuntamiento de cara a la galería muy bien, mucha jardinera...ahora, por 
ejemplo, llegará Navidad, se pone la luz esta con todo el contorno..., queda precioso, muy 
bonito pero por dentro pues tiene bastantes faltas por ejemplo ese ascensor, que no está, que 
no existe y a ver, el ruego más bien va por esa sala de políticos que tenemos, que es una 
verdadera vergüenza. Las cortinas, si se pueden llamar así, están sucias, viejas, no se sabe el 
color que tienen. Las puertas de los dos balcones, de madera, se están desmoronando, rotas, 
ya faltan maderas incluso, no se pueden cerrar porque están bufadas y no encajan la una con 
la otra. Ahora falta la correa de una de las dos persianas, esas persianas son grandísimas, 
tienen mucha altura y no se puede subir, por lo tanto, a tirar de luz eléctrica. Y si coges la 
escalera para subir al tercer piso, las humedades y desconchones dan pena. Aquí hay 
trabajadores que, por ejemplo, lo hacen en la OAC, pues que está muy bien o nosotros 
mismos que estamos en esta sala de plenos, que está muy bien pero también hay otros que 
trabajan aquí y no en estos dos sitios. Y ya está.
Yo lo que me parece es que particularmente nosotros que somos de la casa se puede decir si 
nos reunimos en esa sala, nos callamos, pero yo he visto reuniones ahí con gente de fuera del 
municipio, es una vergüenza. A ver, lo que trato es de que a quien corresponda pues que 
solucione ese tema.

Sr. Ramon: Bé, referent al que m'ha preguntat a mi, li diré una cosa, vull dir, el criteri pel 
que jo posi o tregui una moció és una qüestió del grup que jo represento.
Jo aquesta moció la vaig presentar al mes de setembre. Vostè té constància de que la vaig 
presentar al mes de setembre. Tampoc vostè m'ha dit, en absolut, ni ase ni bèstia, vull dir, el 
trobo molt bé, però jo les mocions quan les poso, les poso amb la intenció de que tinguin el 
suport suficient per tira-les endavant i, aleshores, com les reunions de Junta de Portaveus un 
dia no ve un senyor un altre dia no ve un altre... alguna vegada també ha fallat el seu grup. A 
més a més, ningú quan envies un correu ningú té la voluntat de contestar-te. 
Bé doncs d'acord, aleshores jo he intentat parlar amb algun grup determinat i estic buscant 
consens i no li estranyi que en un proper Ple la torni a presentar, però, vull dir, la meva 
finalitat, la finalitat del nostre grup, del grup de Convergència i Unió és de que aquesta moció 
la puguem tirar endavant i aquest és un criteri que veig enormement respectable. Vull dir, 
vostè tindrà la seva opinió. Simplement, vull dir, no tenim perquè coincidir, abans vostès han 
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dit una cosa i no he volgut intervenir però no hi estava d'acord, vull dir, és una qüestió de 
criteris. Sento molt que l'hagi fet treballar tant.
Respecte al tema Shopping Night, simplement, jo li diré una cosa, escolti'm, vull dir, 
nosaltres ho hem intentar consensuar amb tota la gent de Barberà, amb tots els comerciants, 
evidentment, i a la vegada hem intentat convertir també una mica Barberà una mica amb una 
festa, fer una mica un canvi de temporada, per dir-lo d'alguna manera.
Si hem tingut més o menys encert, doncs bé és una cosa que en aquests moments estem 
valorant i a més, a més el faré públic, li faré públic, li faré arribar perquè qui ho ha de dir no 
és el Partit Popular, qui ho ha de dir són els 140 comerciants que han participat dels quals, 
vull dir, nosaltres farem una valoració d'acord amb el que ells ens diguin, si no està d'acord, 
vull dir, vostè mateix pot fer també un sondeig.
I respecte al tema de telefonia mòbil en el sector centre, suposo que des de Noves 
Tecnologies li respondran. I jo sé que en el seu moment vam estar parlant aquest tema i sé 
que s'han donat passes, però vull dir, en tot cas el Xavi li podrà fer cinc cèntims d'aquest 
tema, sé que s'està treballant.
Gràcies.

Sra. Conde: El tema de las chinchetas, ya lo hemos comentado más de una vez. Bueno a lo 
mejor no hemos sido rápidos pero es un tema que está en fase de compras, está en un 
negociado y tenemos varias muestras en Servicios Territoriales y en principio entendemos 
que tiene que estar solucionado antes de final de año.
El tema de dentro del Ayuntamiento pues... en casa del herrero... que es lo que dice el refrán. 
La verdad es que ya lo hemos hablado... tengo sobre la mesa dos presupuestos, uno de tema 
del cambio de las ventanas por aluminio pero que no afecte a la fachada porque son de 
madera porque la estética de la fachada no cambie mucho y bueno hay que ir cerrando temas. 
También está el presupuesto del aire acondicionado de Ca n'Amiguet.
Y bueno... cuando llegamos a final de año... vamos jugando con el más urgente y qué es lo 
que te dejas para el final pues tu propia casa, que es lo que pasa. 
A ver, vamos haciendo por urgencias y es lo que hablábamos antes, que el Sr. Fernández nos 
increpaba del tema de la viviendas, pues si no hubiéramos firmado ese convenio con el 
INCASOL habría tres familias en la calle. ¿Qué hacemos? Pues corremos cuando es 
necesario y entendemos que a veces no pasa nada porque un despacho esté mejor o peor.
De todas maneras solamente era para decirle que yo espero que antes de final de año los dos 
temas estén  cerrados, bueno espero no, le garantizo que estarán cerrados y todos lo 
disfrutaremos porque todos usamos ese despacho, desde luego.

Sr. Garcés: Respecto a la cobertura...varios puntos a explicar.
En primer lugar, en la situación que tenemos sobretodo en el centro de la ciudad respecto a la 
cobertura, no deja de ser reflejo de lo que significa privatizar servicios. Privatizar servicios 
significa  que ese servicio pasa a tener la decisión, la empresa privada que lo gestiona. O sea 
ese es el primer punto.
Eso nos va a pasar seguramente con más servicios y aquellos municipios o aquellos 
ayuntamientos que sean pequeños o no sean atractivos para la empresa privada no tendrán 
solucionado, ni tendrán posibilidades de desarrollarse, es así de claro. Vamos a llegar a volver 
a situaciones rurales, incluso en algunos sitios bastante duras. 
Porque hemos hecho bastantes análisis del tema, es decir, tenemos el mapa de cobertura, ya 
existe o sea no hay que hacer ningún estudio, porque disponemos de esa información, lo tiene 
esta casa. Todo está las antenas de todas las compañías de móviles de nuestro municipio, por 
cada uno de los operadores. Se ha hecho análisis de dónde hay los puntos más importantes, 
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no sólo en el centro, hay dos o tres puntos más críticos en ese sentido. Se ha hablado con las 
compañías de los operadores exponiéndole las prioridades, el orden, las conveniencias y el 
tema, está claro, es decir, igual que la fibra óptica en su momento se quedó en Marquesos de 
Barberà y no avanzó porque una empresa privada decidió no seguir haciéndolo y las 
telefonías móviles nos está pasando lo mismo. 
Nosotros seguimos presionando para que esas compañías que instalen más antenas que de 
hecho son antenas modernas, que no tienen las complicaciones que tenían las anteriores, las 
originales. Hemos ofrecido espacios públicos municipales donde poder instalar esos 
repetidores o esas ampliaciones de honda y en ese sentido el problema que tenemos ahí, es 
decir, la empresa privada al final decide dónde quiere invertir o dónde no quiere invertir. 
Vamos a seguir presionando para conseguirlo pero ahí está la limitación de privatizar todos 
los servicios.

_____________________
 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les  21:25 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present 
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 accidental, que en dono fe.

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

Ana del Frago Barés, José Núñez Alba, 


