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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 10 REALITZADA PER  PLE DE 
L 'AJUNTAMENT  EL DIA 27/11/2013.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  27/11/2013,  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)
MARÍA 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 ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ABSENTS:
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ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS

2.- APROVACIÓ AJUTS
2.01.- EXP.: GT010/2013. APROVACIÓ D’UNA LÍNIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS 

DELS TRIBUTS MUNICIPALS  I  LES BASES REGULADORES PER A 
L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.

3.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL
3.01.- EXP.: HAVV2013/04. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 

2014.

4.- DONAR COMPTE
4.01.- EXP.: GT011/2013. DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE LES BONIFICACIONS I 

SUBVENCIONS QUE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS HA 
GESTIONAT DE L’1 DE GENER AL 31 D’OCTUBRE DE 2013

RÈGIM INTERIOR

5.- MODIFICACIÓ
5.01.- EXP.: RHCT13005. MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.

5.02.- EXP.: RHCT13006. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

6.- MOCIONS PORTAVEUS
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 

PCPB RELATIVA AL TORRENT DE CAN LLOBATERES.

6.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
ICV-EUIA D'OPOSICIÓ AL PROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

6.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
ICV-EUIA RELATIVA A L'AVANTPROJECTE DE REFORMA DEL SISTEMA 
ELÈCTRIC.

6.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
ICV-EUIA DE CONDEMNA DE LA DICTADURA FRANQUISTA I DE SUPORT 

I ADHESIÓ A LA QUERELLA 4591-10 DEL JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS 
AIRES, PER DELICTES DE GENOCIDI I LESA HUMANITAT CONTRA ELS 
RESPONSABLES DE LA CONCULCACIÓ DELS DRETS HUMANS DURANT 
EL FRANQUISME.
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ALCALDIA

7.- DONAR COMPTE AL PLE 
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

8.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 

PSC DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DEL 
SISTEMA DE PENSIONS PRESENTAT PEL GOVERN CENTRAL.

9.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201309. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
30 d'octubre 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 AJUTS

2.1 EXP.: GT010/2013. APROVACIÓ D’UNA LÍNIA D’AJUTS 
EXTRAORDINARIS DELS TRIBUTS MUNICIPALS  I  LES BASE S 
REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE 
L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.

APROVACIÓ D’UNA LÍNIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS DELS TRIBUTS 
MUNICIPALS  I  LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS 
SOCIALS DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES.

Expedient: GT010/2013. 

ANTECEDENTS DE FET

L’Ajuntament de Barberà del Vallès vol posar en marxa una línia de subvencions per a 
l’atorgament d’ajuts per al pagament de determinats tributs a les persones que estan patint les 
conseqüències de la crisi econòmica. L’ajut va destinat a les persones i a les famílies amb 
dificultats econòmiques i que resideixen al municipi de Barberà del Vallès.

En aquest sentit l’Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar les bases particulars 
reguladores dels ajuts econòmics de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana per  aquelles persones i famílies que han perdut el seu habitatge habitual 
com a conseqüència d’una dació o actuació equivalent.
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La condició d’excepcionalitat d’aquestes mesures marquen la necessitat de definir els criteris 
per establir un protocol específic per a l’atorgament de l’ajut econòmic.

La voluntat és la d’agrupar una línia d’ajuts extraordinaris per al pagament de tributs que 
contempla:

Ajuts econòmics de l’impost de bens immoles (IBI) per a famílies monoparentals. �

Aprovat 15/7/2011. S’annexa còpia de les bases

Ajuts econòmics de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana �

aquelles persones i famílies que han perdut el seu habitatge habitual a conseqüència d’una 
dació o actuació equivalent. Aprovat Ple 31/7/2013. S’annexa còpia de les bases

Ajuts econòmics de l’impost de bens immobles (IBI) per persones que estan en situació de �

dificultats econòmiques per manca de recursos i que resideixen al municipi. 

Ajuts econòmics de l’impost de bens immobles (IBI) de caràcter especial per les persones �

que tenen pendent el pagament de l’IBI per la pèrdua de l'habitatge a Barberà del Vallès, i 
que hagin sol·licitat els ajuts per al pagament de Impost de l’increment del valor dels 
immobles de naturalesa urbana.

Actualment l’Ajuntament ja aplica altres mesures d’ajut recollides a la normativa vigent 
com:

La bonificació a les famílies nombroses, bonificació contemplada a les ordenances, i �

que va del 50  fins el 90%

La possibilitat d’ajornar i fraccionar el pagament dels impostos i taxes a  través de �

l’Organisme de Gestió Tributari que permet fraccionaments de 18 i 24 mesos. 
S’annexa document explicatiu.

Els Ajuts econòmics de l’Impost de bens immobles (IBI) pretenen ajudar a  determinades 
famílies que estan fent un gran esforç per no perdre la seva habitatge habitual. En aquest 
sentit l’Ajuntament vol donar suport, de forma puntual i excepcional per la pagament de 
l’impost esmentat. La proposta és de subvencionar el 20% de la quota de l’impost de bens 
immobles i definir les condicions per a l’atorgament de la subvenció. 

En aquest sentit hem redactat unes bases que s’annexen i que especifiquen els criteris per a 
l’atorgament dels ajuts de l’impost de béns immobles. Es podran acollir les persones 
empadronades a Barberà del Vallès que compleixin un seguit de requisits que 
s’especifiquen a les bases adjuntes, entre els que podem destacar:

Estar al corrent de les obligacions tributàries�

No disposar de cap altre habitatge a Barberà del Vallès ni a altres municipis a nom de �

qualsevol de les persones que visquin en un mateix habitatge (unitat de convivència)

Acreditar el nivell d’ingressos de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de la seva �

unitat de convivència segons els criteris definits a les bases, que es limita en funció de 
les persones que convisquin en el domicili.
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Un cop  aprovades les bases definitivament l’Ajuntament de Barberà del Vallès convocarà 
el termini per presentar les sol·licituds. Les sol·licituds es faran a través de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà.

També es preveuen ajuts econòmics de l’impost de bens immobles (IBI), de caràcter especial, 
per les persones que tenen pendent el pagament de l’IBI per la pèrdua de l'habitatge al 
municipi de Barberà del Vallès durant el període comprès entre els anys 2009 i 2013, que 
seran complementaris als ajuts per al pagament de Impost de l’increment del valor del bens 
immobles. La seva tramitació es farà conjuntament. 

FONAMENTS DE DRET

Ateses les competències municipals regulades a nivell general pel Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril i pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de  Règim Local de Catalunya.

Vista la Llei 38/2003 de 17 de novembre, Llei General de Subvencions, publicada en el 
BOE núm. 276 de 18 de novembre i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial 
Decret 887/2006.

Atesa la necessitat d’establir uns criteris i normes bàsiques que regulin els processos 
d’atorgament d’ajuts econòmics de l’Impost de Bens Immobles adreçats a famílies amb 
dificultats econòmiques.

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

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts econòmics socials de l’impost 
de bens immobles, segons document que s’annexa, i que complementa els ajuts aprovats pel 
mateix impost per a les famílies nombroses.

SEGON: Aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts de caràcter especial de l’impost 
de bens immobles, segons document que s’annexa destinats a les persones que han perdut 
l'habitatge habitual a Barberà del Vallès durant el període comprès entre el 2009 i el 2013.

TERCER: Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present expedient 
i el text alternatiu de les bases que s’aproven inicialment, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), a un diari de comunicació escrita de difusió en la ciutat i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials abans esmentades.

QUART: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, el text de les bases que ara s’aproven inicialment es considerarà 



6666

aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.

Un cop aprovades definitivament, es publicaran de la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al BOPB: el text íntegre de la Ordenança.

b) Al DOGC: la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment 
esmentada. 

D’altra banda es comunicaran els presents acords i el text de les Bases a la Delegació del 
Govern de l’Estat a Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ: Establir que les despeses que es generin com a conseqüència de l’atorgament dels 
ajuts objecte d’aquestes bases, un cop aprovada la convocatòria vagin amb càrrec a la partida 
corresponent que caldrà preveure en el Pressupost municipal en cada moment vigent.  

SISÈ: Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords, així com 
l’obertura de la convocatòria per a la concessió del ajuts objecte d’aquest acord, just a partir 
de la seva entrada en vigor.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Garcés: Bona tarda. Posaré de relleu totes aquestes mesures que s’estant duent a terme i 
que està bé que estiguin en un document totes juntes i d’aquesta forma es pugui analitzar més. 

Fonamentalment, estem parlant... a vegades hem parlat de quina forma podem fer tarificació 
social i una mica és el que estem intentant amb impostos que tenim dificultat de gestió com 
és el tema de l'IBI i en el que fem un primer pas, una primera anàlisi per veure si realment 
aquest és el bon camí en el sentit, en funció de l'índex de renda de Catalunya i en aquells 
casos que  estiguin en funció de la mida de la unitat familiar poder fer una subvenció del 20% 
en el rebut de l'IBI en aquells casos i d’acord amb l'esglaonat que s'estableix.
En aquesta mateixa proposta incloem l'aprovació també de les bases reguladores de l'IBI per 
complementar allò que ja van aprovar relatiu a les plusvàlues de persones que havien estat 
desnonades perquè es trobaven en dificultat a l'hora de poder executar la subvenció anterior 
perquè un dels requeriments és estar al corrent del pagament de tots els impostos i l'IBI era un 
entrebanc a l'hora de poder tirar endavant l'altra subvenció ja aprovada. Això és l'objectiu, 
l'objectiu és estar amb aquestes persones que realment tenen dificultats per fer front a tots els 
pagaments ordinaris del que és primera necessitat i fins i tot amb els tributs. I d'aquesta forma 
doncs això, facilitar-li la tasca i, a més a més, aquesta subvenció es podrà aplicar 
individualment a cadascú dels rebuts, no farà falta que estiguin abonats els tres rebuts que 
formen part del total de l'impost.

Sr. Rivera: Bona tarda a tothom.
Tot i que, com ja sabeu aquest és un tema en el que continuarem fem debat segurament fins 
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que s'acabi la legislatura i més enllà.
Nosaltres donarem suport a aquesta proposta perquè entenem que és urgent i que com abans 
l'aprovem, abans es podrà posar en marxa. Per tant, aquest debat que continuarem fent sobre 
si és insuficient, que per a nosaltres és insuficient, però evidentment sempre hi ha el debat i la 
discussió i contrastar amb les dades de si es pot fer més. Aquesta discussió la continuarem via 
reclamacions a les ordenances, que farem la setmana que ve i sobretot en aquesta línia que 
apuntava el tinent d'alcalde. 
Avançar cap a la tarifació i apuntar també a la capacitat econòmica i no tant a situacions 
particulars. És a dir, perquè al final puguem tenir un sistema de la tarifació social que estigui 
basat en una dada objectiva com és la capacitat econòmica i d'aquesta manera també 
simplificar la gestió perquè sinó al final ens trobem que tenim moltíssimes bonificacions 
puntuals per situacions particulars, però no tenim un sistema més general que potser ens 
ajudaria a  fer una gestió més eficaç.
Per tant, amb aquestes premisses votarem a favor.
Gràcies.

Sr. Ramon: Jo només voldria dir... nosaltres des de Convergència i Unió formem part 
d'aquest equip de govern. Hi havia un compromís seriós de tirar aquests temes endavant i 
estem orgullosos d'haver-ho pogut portar en aquest ple i en fi de que puguem continuar 
treballant ajudant a aquelles persones que més ho necessiten.
Gràcies.

Sr. Fernández: Buenas tardes.
Desde el Partido Popular también votaremos a favor de estas ayudas.
Sí, lo que quiero dejar claro es que nos parece realmente insuficiente, como ha dicho algún 
portavoz. Insuficiente porque se llega a bonificar sólo un 20% de la cuota del IBI. Lo cual es 
claramente insuficiente, teniendo en cuenta los niveles de recaudación que tiene este 
Ayuntamiento porque si miramos en el último presupuesto, el del 2013, teníamos una 
recaudación de 8 millones de euros y realmente la aplicación de estas bonificaciones... bueno, 
todavía no sé si está cuantificado pero si miramos el cuadro que vendrá después en cuanto a 
lo que se ha bonificado en IBI pues que no llega ni a 60 mil euros y está contando desde el 
año 2007 a 2013, entiendo yo, esas bonificaciones pues realmente nos parece bastante 
insignificante.
En cualquier caso, votaremos a favor.
Gracias.

Sr. Rodríguez: Bona nit a tothom.
Des de la Plataforma, òbviament també votarem a favor de l'aprovació dels ajuts. I una mica 
el discurs és el que ja vam fer amb el regidor en el seu moment, amb la nostra representant. I 
és que si hem de tendir a un tipus de tarificació social, doncs es suposa que això és un pas 
endavant i és un començament. És a dir, precisament en el punt que vindrà una mica més 
endavant, en el que donem compte de l'estat de les bonificacions, podem veure, per exemple, 
que en el cas de les llars doncs aquestes bonificacions la major part de la gent continua pagant 
afortunadament la quota màxima i que és gestionable, es pot gestionar, una vegada que s'ha 
fet i s'ha fet l'intent i tenim el quadre resum, doncs resulta que és gestionable. Bé, això pot 
passar amb altres impostos.
Jo penso que hem de tendir cap aquí i que doncs benvingut sigui l'aprovació dels ajuts 
entenent-la sempre com això, com un primer pas per anar aprofundint en aquest camí que es 
va obrir en la tarificació social de les llars i que hauria de passar per una cosa més equitativa 
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amb uns paràmetres ben clars, referits sobretot a la capacitat econòmica de les famílies i 
doncs això suposo que si avancem en aquest camí, si potser no serà en aquest pressupost serà 
en el següent, però segurament veurem també en impostos importants com l'IBI i com algun 
altre, veurem realment aquesta tarificació social. Esperem que sigui així i, per tant, nosaltres 
amb aquest esperit votarem a favor.

Sr. Garcés: En primer lloc, moltes gràcies perquè hàgiu entès el missatge que des del grup de 
govern volíem aportar i només per una dada que ha sortit que m'agradaria comentar-la. És 
relatiu a si és molt o és poc que la partida d'ingressos per IBI s'apropi a 8 milions d'euros. Tot 
és relatiu, en funció de  la mida del municipi i del que estem gravant en aquest cas.
Podem portar molts estudis de la Diputació de Barcelona, de Generalitat,... que moltes 
vegades ens han dit que la nostra capacitat de recaptació de l'IBI és propera als 20 milions 
d'euros.
És a dir, aquest Ajuntament ja està fent un esforç molt important pensant absolutament en 
tota la població i per això tenim aquesta xifra. Res més.

_____________________

3 APROVACIÓ CALENDARI FISCAL

3.1 EXP.: HAVV2013/04. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCA L PER A 
L'ANY 2014.

APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2014.

Expedient: HAVV2013/04.

ANTECEDENTS DE FET

Amb la finalitat de dur a terme la recaptació dels tributs de caràcter local, l’Ajuntament ha 
d’establir el calendari fiscal per a l’exercici 2014 que fixa els períodes per a l’ingrés dels 
tributs de cobrament periòdic i, els seus terminis de cobrament.  

FONAMENTS DE DRET

1. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
2. El Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general de 
recaptació.
3. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
4. L’article 175 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
Corporacions locals.

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

ACORDS:

PRIMER: Aprovar el calendari fiscal, que fixa els períodes per a l’ingrés dels padrons fiscals 
de l’any 2014 de la forma com segueix: 
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A) PERÍODE VOLUNTARI

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)  
1a. fracció  de la quota anual: del 3 de març al 5 de maig
2a. fracció  de la quota anual: del 3 de març al 2 de juliol 
3a. fracció  de la quota anual: del 3 de març al 6 d’octubre  

Impost sobre béns immobles rústics (IBI)

De 5 de setembre a 5 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Del 3 de març al 5 de maig

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
1a. fracció de la quota anual: del 2 de juliol al 2 de setembre
2a. fracció de la quota anual: del 2 de juliol al 5 de novembre

Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)
Del 5 de setembre al 5 de novembre

Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)
Del 3 de març al 5 de maig

Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)
Del 5 de setembre al 5 de novembre

Taxa  per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
urbans (ESCOMBRARIES)
Pagament bimestral

Notes:
- Optativament, tant per a l’IBI com per a l’IAE, en el primer termini de cobrament 

podrà ésser abonada la totalitat de la quota anual.

B) PERÍODE EXECUTIU

Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’iniciarà 
el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs que 
corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment. 

SEGON: Donar publicitat al present acord, mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.

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:

Sr. Garcés: Aquest punt és un punt ja més rutinari, més administratiu, però des d'aquest punt 
de vista hem arribat d'entendre a la normalitat. No estem proposant cap canvi en aquesta 
legislatura. En l'anterior havíem fet algunes millores com l'ampliació del número de fraccions 
de l'IBI, també vam fer alguna correcció en quant a la temporalitat, en recordeu-vos del tercer 
pagament al setembre, el vam passar a l'octubre. Jo crec que ara estem en una fase 
d'estabilitat, que també és bo per la ciutadania perquè tinguin molt bé identificat quins són els 
períodes i els terminis i el que farem serà simplement aprovar-ho perquè hem de fer-ho, però 
en principi no hi ha cap canvi significatiu perquè entenem que n'hi ha una estabilitat 
important.

Sr. Rivera: Votarem a favor, però sí que ens agradaria introduir un tema que no serà per 
aquest any, però sí que ens agradaria que es pogués anar treballant amb temps amb 
l'Organisme de Recaptació de la Diputació. I és la possibilitat que s'està fent en alguna 
província andalusa d'establir un programa d'adscripció voluntària perquè la gent pugui pagar 
els impostos que van per padró mensualment, bimensualment. Hi ha experiències que estan 
funcionant. La idea seria veure si es pot explorar. Evidentment, no pot ser només per un 
Ajuntament, però sí proposar-lo per veure si es podria negociar.
El fet que el mes de novembre, per exemple s'acumulin diversos terminis de compliment, de 
vegades és un problema que si es fes en més terminis es podria solucionar. Evidentment, 
hauria de ser voluntàriament i això també facilitaria el fet que des del gener s'estiguessin 
ingressant quotes de l'impost. Ho diem aquí perquè consti en acta i perquè el puguem fer 
aquest debat, tranquil·lament i si és possible.
Gràcies.

_____________________

4 DONAR COMPTE

4.1 EXP.: GT011/2013. DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE LES 
BONIFICACIONS I SUBVENCIONS QUE L'AJUNTAMENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS HA GESTIONAT DE L’1 DE GENER AL 31 
D’OCTUBRE DE 2013

DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE LES BONIFICACIONS I SUBVENCIONS QUE 
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS HA GESTIONAT DE L’1 DE GENER 
AL 31 D’OCTUBRE DE 2013.

Expedient: GT011/2013

Atès a la petició d’informació referent a l’estat de les bonificacions i subvencions que 
l’Ajuntament de Barberà ha gestionat fins al 31/10/2013.

Atès els informes tècnics emesos en relació a les dades econòmiques de les bonificacions i de 
les subvencions, que des de les àrees municipals s’han gestionat des de l’1 de gener fins el 31 
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d’octubre de 2013 i, que estan inclosos en aquest expedient. 

Atès a tot l’exposat anteriorment el Regidor d’Hisenda Xavier Garcés informa a aquest 
consistori de les bonificacions i subvencions gestionades:

-Les bonificacions realitzades en els tributs  sumen 184.335,10€.  

CONCEPTE BONIFICACIÓ
IIVTNU *(a 29/10/13) 9.319,04
IBI 59.408,37
IVTM 83.332,59
IAE 3.684,10
GUALS 2.8591

TOTAL 184.335,10

-Les bonificacions gestionades de la taxa de recollida i tractament d’escombraries i del 
subministrament d’aigua  sumen 3.632,34€.

-Les bonificacions de les taxes de les llars d’infants s’informa de les liquidacions de setembre 
i octubre com a referència del curs 2013-2014, i que d’elles es pot deduir l’import aproximat 
que l’Ajuntament de Barberà subvenciona que ascendeix a uns 90.000€. 

nens i nenes quota generalquotes teòriques quotes ingressades subvencionat
269        200,00 €         53.800,00 €               45.069,25€        8.730,75 € 
268        200,00 €         53.600,00 €               44.477,25 €        9.122,75 € 

     17.853,50 €

-Les bonificacions dels serveis de SAD dependència, SAD social, servei de teleassistència i 
servei d’àpats a domicili, del mes de setembre sumem 53.903€ d’ajuts econòmics. Si prenem 
aquest mes de referència per calcular el que l’Ajuntament de Barberà ha subvencionat durant 
el 2013 en els serveis d’atenció personalitzada a domicili, podem afirmar que ascendeixen a 
uns ajuts econòmics d’uns 625.000€. 

En aquest sentit també informo de la resta d’ajuts que l’Ajuntament està atorgant per altres 
serveis assistencials, que són en la majoria de casos ajuts  d’urgència social:

ÀREA SERVEIS PERSONALS
Ajuts escolars materials i sortides 511-231-4800022 Escola 100,00 €
Ajuts casal d'estiu 2012-2013 511-231-4800023 AMPAs i ESCOLES 25.875,01 €
Transport adaptat 511-233-4800003 15 Usuaris, ajut mensual     42.114,55 € 
Ajuts escolar menjador 511-231-4800021  Beques menjador 98.189,85 €
Farmàcia 511-231-4800031  usuaris ajuts emergència puntuals 18.590,16 €
Alimentació 511-231-4800032  usuaris ajuts emergència puntuals 50.155,30 €
Subministraments 511-231-4800033  usuaris ajuts emergència puntuals 13.145,68 €
Urgència social 511-231-4800001  usuaris ajuts emergència puntuals 8.318,08 €

Total pagat Benestar social   256.488,63 €

Els ajuts dels serveis especialitzats a domicili més els ajuts assistencials sumen 881.488,63€.

-Les subvencions que l’Ajuntament ha atorgat a entitats, associacions, comunitats de 
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propietaris sumen 293.458,37€.

-En relació a totes les dades exposades a continuació les presento resumides per tal de 
conèixer la suma final dels ajuts atorgats per l’Ajuntament de Barberà del Vallès és de 
1.499.683,11€.

RESUM DE LES DADES SUBVENCIONADES fins a 30 d'octubre 2013. 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 BONIFICACIÓ

ÀREA SERVEIS PERSONALS AJUTS DIRECTES

Ajuts llars d'infants, estimació 90.000,00

Ajuts Serveis d'assistència, estimació 625.000,00

Ajuts transport, farmàcia, menjador... 256.488,63

Subministrament d'aigua 385,51

Subtotal       971.874,14 € 

SUBVENCIONS ENTITATS CIUTAT

Àrea Serveis personals 293.458,37

Àrea Serveis Territorials 38.768,27

Regidoria de Comerç 8.000,00

Subtotal       340.226,64 € 

IMPOSTOS i TAXES

IIVTNU *(a 29/10/13) 9.319,04

IBI 59.408,37

IVTM 83.332,59

IAE 3.684,10

GUALS 28.591,00

Taxa recollida i tractament d'escombraries 100% 795,24

Taxa recollida i tractament d'escombraries  50% 2.451,99

Subtotal       187.582,33 € 
TOTAL 1.499.683,11

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

INTERVENCIONS

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

Sr. Garcés: Com veieu aquí també el que fem és donar compte fonamentalment a un consens 
de tots els grups que n'hi ha en aquest Ple perquè això ha sortit en vàries ocasions i tots hem 
cregut que és important que això forma part del que s'anomena transparència, que puguem 
visualitzar totes aquestes ajudes o bonificacions que van a nivell de persones o d'entitats o 
també fins i tot d'empreses en alguns tipus de tributs.
És la primera vegada que ho fem, entenem que el format pot ser millorable, que el contingut 
hem intentat que sigui amb els annexes que estaven inclosos en l'expedient, doncs que puguin 
veure els que tenim una mica de defecte de parlar només d'euros i també parlar de persones, 
que puguin veure la comparació.
I el que sí m'agradaria posar de manifest és que sí que teníem moltes ajudes amb tot el que era 
entitats, convenis i serveis socials. I ara estem començant amb el tema de tributs.
Amb el tema de tributs, ara parlàvem també del tema de l'organisme. 
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Hem pogut facilitar la informació agrupada. Tenim dificultats de fer detall també amb els 
sistemes informàtics que té l'organisme perquè la seva catalogació no seria com a nosaltres 
ens agradaria per tipologia, en aquest cas de contribuents, i el que sí que m'agradaria 
assenyalar una mica aquestes xifres que en principi hem de tenir en compte que és un gran 
esforç per al que és el pressupost municipal i que està clar que si s'han d'incrementar, que és 
possible que en alguns casos sigui necessari si pretenem un equilibri pressupostari, això 
comportarà també esforços per aquelles persones que puguin fer els esforços i puguin 
lògicament incrementar l'aportació al que és al dia a dia de l'Ajuntament.
Per fer un resum, entre el que és l'import de plusvàlues, de l'IBI de vehicles, de l'IAE, de 
guals que en parlàvem en 10 mesos de 184 mil euros.
Tenim també tot el tema de recollida d'escombraries.
També hem posat una mica el que ha significat l'afectació de la tarificació social en el cas de 
las llars d'infants que són aproximadament uns 9.000 euros mensuals. Tot el tema del servei 
d'assistència domiciliària, tot el tema social (teleassistència, pas a domicili,...) i altres temes 
que sempre estem ajudant, temes d'emergència puntual, temes de menjadors de llars d'infants 
i d'escoles..., en fi, hem fet un desglos en tot el que és àrea de Serveis Personals, entitats de la 
ciutat. Sabeu que també estem ajudant perquè certes activitats es puguin realitzar. Que els 
nens sobretot que queden fora de l'activitat extra que farà aquest company seu a l'escola i que 
si pot fer les dos que tothom les pugui fer. Tota aquesta xifra estem parlant que en aquests 10 
mesos s'apropen a un milió i mig d'euros i que segurament i després de llegir-lo, dius, 
escolta’m, no has posat el d'habitatge... o sigui, segur que és millorable, l’informació està 
molt dispersa i que això lògicament s'ha d'anar ampliant i millorant i buscar també una 
estructura que sigui còmode d'analitzar entre tots.
Ens aproparem a final de l'any a prop del milió vuit-cents mil euros. Entenem que és un 
esforç important i és més d'un 4% del pressupost municipal i que com deia al principi, si ha 
de créixer significarà també, lògicament, esforç per alguns.
Bé, l'objectiu és aquest, intentarem fer que aquesta informació sigui tractar-da  per a què sigui 
coneguda per tothom i d'aquesta forma doncs veure l'evolució. La foto fixa no és suficient i és 
el punt de partida per veure una evolució en el futur.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: En primer lloc, reconèixer que en aquest Ple d'avui avancem, fem un pas 
endavant i, per  tant, reconèixer aquesta feina per part de l'equip de govern i del conjunt de 
treballadors i treballadores de la casa que han fet possible doncs que tinguem aquesta 
informació.
Ja ho ha dit el Sr. Garcés, ens agradaria disposar de la informació desglossada sobretot no per 
saber qui és sinó per saber quantes persones, quines tipologies d'ajuts estem donant perquè 
això ens ajuda després a poder valorar si necessitem fer més bonificacions o si han de ser 
menys i com han de ser. 
Per tant, l'objectiu es compleix a mitges, però mirarem que el got està mig ple, per tant, 
saludem aquest pas que es fa endavant i sí que voldríem això, doncs a veure si es pot 
aconseguir aquesta interoperatibilitat de les dades amb la Diputació perquè és molt important 
saber doncs quines tipologies de bonificacions fem i sobretot quantificar quants contribuents 
s'estan beneficiant per poder després dir doncs segurament aquí estem rebent una demanda 
més gran i també perquè això ens permet fer una publicitat de cara a la població perquè 
entengui que aquestes bonificacions no són un privilegi sinó que són un dret i això també 
ajuda a fer una imatge més propera del que fa l'Ajuntament, que no cal que ho diguem, però 
ho direm. És l'administració més propera a la ciutadania i és la que fa aquests tipus 
d'iniciatives.
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Lamentablement, és la única que ho fa.
Gràcies.

Sr. Ramon: Bé, jo també voldria ser molt breu, però no vull deixar passar l'oportunitat que 
ens representa de poder portar en el Ple des d'aquest equip de govern totes aquestes dades, 
que era una reivindicació que fins i tot nosaltres havíem fet també des de temps passats i jo 
crec que és molt important tenir aquesta eina per poder jutjar el que s'està fent des de 
l'Ajuntament, que a vegades nosaltres mateixos desconeixem l'abast de la labor que estan 
fent.
Jo crec que un milió vuit-cents mil euros i com ha dit el regidor, el tinent d'alcalde, no és tota, 
ens hem adonat que falta encara alguna cosa més, és evident que demostra la feina que s'està 
fent en aquesta línia i també els avenços que s'han estat fent en alguns temes en quant a temes 
de tarificació tant plantejat i reivindicat en aquest Ajuntament. De totes maneres la diversitat 
de la casuística fa difícil també que es pugui d'entrada millorar els resultats, però tot i així 
suposo que la disposició d'aquest equip de govern és de millorar-los, de què en el futur sigui 
encara més transparents perquè tots puguem tenir aquestes eines a fi i efecte d'entendre millor 
a on van els diners dels nostres contribuents.
Gràcies.

Sr. Fernández: Voy a empezar mi exposición por una palabra que he escuchado a un 
portavoz, que es publicidad.
Yo creo que este dar cuenta que se da hoy es puramente publicidad o propaganda. No sé si es 
que la voluntad es que tengamos la sensación de que este Ayuntamiento es magnánimo, de 
que da muchas ayudas, de que tenemos que estar agradecidos.
Yo voy a rebajar el tono triunfalista que se ha dicho de que este equipo de gobierno ha hecho 
grandes esfuerzos y que este Ayuntamiento ha hecho grandes esfuerzos para favorecer a la 
población porque, en principio, si sólo miramos en los impuestos que cobra el Ayuntamiento, 
sus impuestos, es decir, sus recursos, aquellos que pagamos directamente cada uno de 
nosotros de los ciudadanos de Barberà, vemos que lo que se recauda son 14 millones, 
aproximadamente, más de 14 millones de euros. Lo que se ha bonificado o que está en vías de 
bonificación son 184 mil euros, representa apenas un 1,28%. Esas son todas las 
bonificaciones que tenemos implantadas. 
¿Eso qué significa? Significa que este Ayuntamiento lo ha hecho mejor que otros, pues no. 
Simplemente que la inmensa mayoría de ayuntamientos de este país tienen si no las mismas 
bonificaciones porque están establecidas por ley, casi las mismas. Con lo cual podemos 
entender que esta cifra...evidentemente cada ayuntamiento tendrá la suya en función de su 
volumen de recaudación pero prácticamente se asemejará a la inmensa mayoría de los 
ayuntamientos de todo signo de este país. Por lo tanto, aquí creo que no hay nada que objetar 
pero tampoco que alabar.
Veo también en cuanto a las tasas de recogida y tratamiento de basuras. Si vemos lo que se va 
a recaudar que son 2 millones por la primera y un millón por la segunda, al menos lo 
presupuestado. Y se mira lo que se ha pagado en una bonificación que son 3.632 €, hombre, 
3.632 € comparado con los tres millones cien mil, esto es un 0,12%. Es decir, de cada 100 € 
sólo 12 céntimos se han dedicado a la bonificación. Hombre, yo creo que esto no es hacer un 
esfuerzo en mayúsculas, ni un esfuercito.
Después si seguimos con la lista de ayudas, vemos que muchas de las ayudas que son las más 
importantes que llegan a los ciudadanos son subvenciones de otras administraciones públicas. 
Es decir, son subvenciones que bien concede la Generalitat y que nosotros somos como una 
especie de pantalla que recaudamos ese dinero y por lo tanto lo gestionamos. Pues bien, como 
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digo la Generalitat pero también el Consell Comarcal o la Diputación de Barcelona. Algunos 
ejemplos, pues por ejemplo, tenemos el transporte adaptado. El Consell Comarcal teníamos 
presupuestados  100.400 €. Evidentemente, se ha gastado una cifra pues algo superior pero es 
que en este Ayuntamiento se había dicho que nos íbamos a gastar mucho más, yo no sé si 
llegaremos a la cifra presupuestada. Hay algunos casos, como la urgencia social, dice las 
ayudas a urgencias social, se ha gastado 8.300 €, estaba presupuestado por este equipo de 
gobierno que se iba a gastar unos 20 mil euros, bueno no sé si llegaremos a esa cifra. Lo que 
sí que es cierto es que lo que de la Generalitat teníamos contemplado que nos iba a dar para 
este concepto también era de 22 mil euros, nos hemos gastado 8 mil euros sólo.
Y así hay bastantes partidas que van en esta línea, por lo tanto, por ejemplo el tema de los 
servicios de dependencia y servicios de teleasistencia. Evidentemente, es un importe elevado 
pero es que tiene el contrapunto en que todo ese dinero procede o debe proceder de otras 
administraciones, con lo cual realmente el esfuerzo se hace, evidentemente, pero son otras 
administraciones las que con subvenciones finalistas realizan esta financiación.
Y donde en teoría también tiene que dar más explicaciones el Ayuntamiento, que es, por 
ejemplo, veo aquí, entidades, asociaciones, comunidades de propietarios... se ha dicho, no 
estaba la información, hombre, este punto sí que hay que desglosarlo bien. A qué privado, a 
qué personas, a qué particulares se les está dando casi 50 millones de pesetas, de las antiguas 
pesetas.
Por lo tanto, haciendo una valoración conjunta, brevemente, nosotros no tenemos nada que 
loar y tomamos razón de estos datos y bueno esperamos que en la próxima vez estén un poco 
más detallados.
Gracias.

Sr. Rodríguez: Novament, bona nit a tothom.
A veure, nosaltres quan alguna vegada hem necessitat alguna dada d'aquest tipus no ens ha 
tocat més remei que fer una instància sol·licitar-la i demanar-ho.
El fet de que ara tinguem totes aquestes dades reunides, doncs podem criticar el format, 
podem criticar l'exhaustivitat o no de les dades, és a dir, podem criticar coses, òbviament, 
però jo penso que bé, com ha comentat el portaveu d'ICV-EUiA, que és un pas endavant. I, 
per tant, com a pas endavant doncs ens assembla molt bé i el que esperem és això, que es 
continuï treballant en aquesta línia i que al final aquesta exhaustivitat, doncs tenir les dades 
d'una forma potser una mica més jerarquitzada, doncs sigui possible.
I el que sí que voldria és fer un prec perquè a vegades és una cosa que és molt senzilla i 
suposo que a tots els partits que estem aquí representats ens aniria la mar de bé. I és que hi ha 
informacions de les que després trobem els expedients, que penso que no costaria massa 
fer-les arribar abans de les informatives als representants que tots els partits tenim a les 
informatives. En aquest cas, parlo concretament, de la de llar d'infants que estava a 
l'expedient i en canvi aquí només surt un resum bastant més concís i allà teníem doncs la 
mitjana anual de les quotes de la quota general de la de 200, de 185, de la de 180,... o sigui 
teníem especificat quota per quota i percentatge per percentatge i òbviament, això et dóna 
molts més elements per saber realment com estem que no pas la dada globalitzada. Ja dic, és 
una mica... allò per trobar-li algun retret pràctic. El retret seria aquest. 
Jo penso que seria bastant fàcil en aquests casos doncs bé reenviar aquesta informació, a la 
que més a més, per la tranquil·litat de tothom no hi ha cap dada de caire personal ni cap de la 
que pugui suposar un problema amb la llei de dades. Per tant, penso que això es podria fer... i, 
a més a més, a nosaltres ens donaria més joc a l'hora de valorar-lo perquè bé, tens les dades 
una mica més... en el cas de la de llar d'infants, doncs les tenim amb quota normalitzada, amb 
descomptes per família nombrosa o sense família nombrosa, o sigui, sempre dóna més joc a 
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poder fer-te una idea general.
Per l'altre, lloada sigui l'arribada de la informació perquè vol dir que estem en el bon camí.
Gràcies.

Sr. Garcès: Gràcies als que heu volgut entendre quina era la filosofia d'aquest donar compte.
En principi, dos punts. Enllaço una mica l'última intervenció amb la primera. Són dades 
vives, en aquest sentit, qualsevol cosa que heu vist, que creieu que voleu profunditzar els 
companys de l'equip de govern tots s'han oferit per donar tota l'amplitud que vosaltres 
vulgueu.
I també una mica lligant quan vam parlar de la necessitat d'aquest donar compte parlàvem, em 
sembla al gener-febrer d'aquest any i per això vam parlar de fer-ho a l'últim trimestre de 
l'exercici en curs, de 2013, si us sembla pel tema de tancament, per visualitzacions anuals. 
Encara que n'hi ha activitats que són en curs escolar, seria més lògic que la periodicitat fos al 
voltant de març - abril de cada any, amb exercicis tancats. Ho dic perquè d'aquesta forma 
podem millorar una mica també aquestes mateixes dades del 2013, les completem fins al 
desembre i ja parlarem dels formats i dels detalls i tot això. I que sobre març - abril pogués 
sortir i així ja agafem una temporalitat que ens permeti treballar sobre exercicis tancats. Això 
és un aspecte que jo crec que és important. I si n'hi ha alguna cosa més que es pugui ampliar, 
doncs la comentem.
I amb la intervenció del Partit Popular, jo crec que no entenen les coses. 
Jo  m'esforço, però crec que no ho aconsegueixo, per tant, és culpa meva des del punt de vista 
de qualsevol teoria de la comunicació.
Està molt, molt, molt clar la primera bonificació subvenció ajuda és la baixa pressió fiscal 
que n'hi ha a Barberà del Vallès. Aquest és el primer punt, hem de partir d'aquesta base. Molt 
més baixa que en qualsevol altre municipi. I sobretot amb el tema de l'IBI com ja he dit a la 
meva intervenció anterior.
I després, s'han parlat de partides pressupostàries i hem vist que és que no arribem a la 
dotació de la partida que nosaltres fem. És a dir, aquest Ajuntament, ja d'entrada, pensa en 
poder cobrir el 100% de les necessitats que es puguin produir i afortunadament no s'arriba, 
però no perquè no es vulguin donar, sinó perquè estem donant cobertura a totes les unitats 
que es produeixen i això és una gran satisfacció a l'hora de dir que el pressupost, aquestes 
partides no s'han esgotat.
Molt pitjor seria que al mes de setembre o al mes d'octubre diguéssim que no podem atendre 
a les persones del nostre municipi.
I, a més a més, també quan es parlava de què això són diners que arriben d'altres 
administracions. Jo entenc, clarament, que el que els agradaria als senyors del Partit Popular 
és que desapareixessin els municipis, desapareixessin els ajuntaments i poder governar i 
decidir tot des de Madrid, això està clar. De fet, molts dels diners que a nosaltres ens arriben a 
través de la Generalitat o de la Diputació han sigut retallats de forma contundent als darrers 
dos, quatre anys des de Madrid. I, a més a més, una altra cosa, aquests diners que ens han 
d'arribar, aquest Ajuntament els avança. No li diu als ciutadans “esperi vostè que jo cobri de 
l'altra administració”, amb els efectes financers i d'interès econòmic que aquí no els comptem 
tampoc.
Jo crec que, realment, el treball que s'està fent de tot el grup de govern per tirar endavant i 
estar al costat dels ciutadans d'aquest municipi és molt important.
Gràcies.

_____________________
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5 MODIFICACIÓ

5.1 EXP.: RHCT13005. MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA 
MUNICIPAL.

MODIFICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA MUNICIPAL.

Expedient: RHCT13005.

En l’exercici de la seva autonomia i de les seves competències, les corporacions locals tenen 
la capacitat de poder definir per si mateixes les estructures administratives internes amb les 
que pretenen dotar-se, amb l’objecte d’adaptar-les a les seves necessitats específiques, a fi de 
permetre una gestió eficaç dels serveis que li són propis. Aquest Ajuntament no resulta aliè a 
l’esmentat i per aquesta raó, resta obligat a organitzar els seus recursos i adaptar la seva 
estructura organitzativa a les necessitats de cada moment, per tal de poder respondre 
convenientment a les demandes ciutadanes.

L’organigrama municipal, com a esquema que ordena les relacions verticals i horitzontals de 
l’organització atenent a la realitat existent, és l’instrument organitzatiu municipal que ha de 
recollir aquelles adaptacions i/o modificacions que resultin necessàries i que són la base del 
desenvolupament futur. 

En el sentit esmentat, aquest Ajuntament considera necessari realitzar unes modificacions en 
la estructuració interna actual de l’organització per tal de millorar la coordinació en els 
processos de gestió i millorar la racionalització i distribució dels recursos humans, buscant 
integrar la qualitat en els processos de planificació i execució de l’organització i garantir el 
perfeccionament continuat dels sistemes de treball.

Amb aquest objectiu, s’estima oportú procedir a una centralització dels serveis jurídics 
municipals, i que inclourien la contractació municipal, mitjançant la creació d’un àmbit 
competencial i de treball específic a l’organització municipal en aquesta matèria, que es 
concretaria en la creació d’una nova àrea i d’una nova secció adscrita a aquesta nova àrea, 
que gestionarien la matèria citada.

Per una altra banda, i amb el mateix objectiu, es proposa unificar i centralitzar en un sol 
àmbit de treball a aquells recursos bàsics i de naturalesa transversal per al funcionament de 
l’organització, com són els recursos humans, els recursos tecnològics i els serveis d’atenció a 
la ciutadania, a l’objecte de permetre una gestió coordinada i integrada, que faciliti la seva 
planificació estratègica, la millora del rendiment i l’optimització dels processos i sistemes 
d’informació.
 
Per les raons esmentades, cal fer les adaptacions oportunes en l’organigrama municipal 
vigent, aprovat en sessió plenària de data 27 de juny de 2012, als nivells mig o tècnic directiu 
i inferior o operatiu, que contemplin i s’adaptin a la nova realitat pretesa, amb l’objectiu 
continu d’aconseguir la major eficiència i eficàcia possible en la prestació dels serveis.

Les modificacions proposades a l’organigrama municipal vigent, als nivells mig i inferior 
abans esmentats, es concretarien, bàsicament, en dos aspectes: la creació d’una nova Àrea, 
denominada Àrea de Serveis Jurídics i Contractació, així com d’una nova secció, denominada 
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Secció de Contractació i Compres, que s’integraria a aquesta nova Àrea; i l’adscripció a 
l’Àrea de Serveis Generals de dues seccions ja existents, la Secció de Serveis d’Atenció a la 
Ciutadania i la Secció de Recursos (per a la qual es proposa una nova denominació) que 
actualment no estaven integrades en cap àrea.
En igual sentit, i als efectes d’adequar les terminologies emprades a la nova estructura 
organitzativa, es canviaria també la denominació de l’actuals Secció de Recursos per la de 
Secció de Noves Tecnologies, la de l’actual Secció de Planejament, Llicències, Gestió i 
Disciplina Urbanística per la de Secció Jurídica i Administrativa de Serveis Territorials, i la 
de la Secció d’Activitats, Serveis, Consum i Medi Ambient per la de Secció d’Activitats, 
Serveis i Medi Ambient. 

Així mateix, es considera oportú disposar la revisió i actualització, en el nivell operatiu, de 
totes aquelles qüestions què es poguessin haver vist afectades per la nova distribució 
competencial i jeràrquica derivada del present acord.

A l’efecte d’adaptar l’organigrama funcional i jeràrquic d’aquest Ajuntament a les necessitats 
pròpies d’aquesta administració, en forma que permeti ajustar el mateix a les diferents 
circumstàncies que poguessin afectar-li, de forma àgil i sense necessitat d’alterar l’estructura 
bàsica del mateix, és pel que, conforme als criteris expressats als antecedents,

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar la modificació de l’organigrama municipal vigent, en el seu nivell tècnic 
directiu, en base als criteris expressats a la part expositiva del present acord, en el termes que 
s’expressen a continuació:

1.- Crear la Secció de CONTRACTACIÓ I COMPRES.

2.- Crear l’Àrea de SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ i adscriure a la mateixa la 
nova Secció de CONTRACTACIÓ I COMPRES i l’actual Secció de SERVEIS 
JURÍDICS, fins ara adscrita a l’Àrea de Serveis Generals.

3.- Canviar la denominació de l’actual Secció de RECURSOS que passa a denominar-se 
Secció de NOVES TECNOLOGIES.

4.- Adscriure a l’Àrea de SERVEIS GENERALS l’actual Secció de SERVEIS 
D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA i la redenominada Secció de NOVES 
TECNOLOGIES, mantenint-se l’adscripció a aquesta Àrea de l’actual Secció de 
Recursos Humans.

5.- Canviar la denominació de l’actual Secció de PLANEJAMENT, LLICÈNCIES, 
GESTIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA adscrita a l’Àrea de Serveis Territorials que 
passa a denominar-se Secció JURÍDICA I ADMINISTRATIVA adscrita a 
l’esmentada Àrea.

6.- Canviar la denominació de l’actual Secció d’ACTIVITATS, SERVEIS, CONSUM I 
MEDI AMBIENT adscrita a l’Àrea de Serveis Territorials que passa a denominar-se 
Secció d’ACTIVITATS, SERVEIS I MEDI AMBIENT adscrita a l’esmentada Àrea.
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SEGON: Facultar a la Junta de Govern Local per a què, en el nivell operatiu, realitzi una 
revisió i actualització de l’adscripció dels diversos programes/activitats que comprenen 
l’activitat administrativa municipal a qualsevol de les àrees/seccions/unitats que componen 
l’estructura municipal, determinant així l’àmbit competencial específic de matèries per a 
cadascuna d’aquestes i els respectius recursos assignats amb l’adscripció dels corresponents 
llocs de treball, en funció del seu contingut i atenent a criteris d’idoneïtat, repartiment 
equitatiu de les càrregues de treball i disponibilitat de recursos existents en cada moment.

TERCER: Aprovar, amb data d’efectes econòmics i administratius d’1 de gener de 2014, 
l’organigrama municipal actualitzat conforme a les anteriors modificacions que s’adjunta 
com Annex I.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11 (9 PSC i 2 CiU) 
Vots en contra: 6 (4 PCPB i 2 ICV-EUiA)
Abstencions: 4 (PPC)

_____________________

INTERVENCIONS

Durant el debat dels dictàmens, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquests, es 
van produir les intervencions següents:

Sr. Báez: Bona nit.
Tal com diu la presidenta, en aquest cas i es va acordar en Junta de Portaveus que es faria 
l'exposició dels dos punts i la votació per separat, evidentment.
Per tant, per això, òbviament, pel que tenen a veure un amb l'altre, és a dir, la modificació de 
l'organigrama municipal amb la relació de llocs de treball.
Dit això i si òbviament, no hi ha inconvenient passaríem a l'exposició dels assumptes.  En 
primer lloc, parlar de l'organigrama. Indicar que es tracta d'una modificació de primer nivell. 
És a dir, del que fa referència a àrees i seccions, atès que la mateixa ve donada com a 
conseqüència, ja tots ho sabeu, de l'amortització per jubilació de la plaça de director d'àrea de 
serveis generals.
Dit això, comentar que es tracta d'una modificació de l'estructura organitzativa de manera que 
amb l'amortització d'aquesta plaça i el moviment del personal necessari i mitjançant 
l’assumpció de noves i majors responsabilitats per part d'aquests, no només segueixen 
prestant els serveis, sinó que a més d'això ens permeti maximitzar els mateixos d'acord amb 
la polivalència del personal afectat després, tant per l'organigrama com per la relació de llocs 
de treball.
Així doncs, la nova estructura organitzativa i administrativa municipal quedaria dividida en 
tres àmbits de gestió. 
Un primer àmbit de gestió integrat per unitats de staff i que bàsicament configuren Gabinet 
d'Alcaldia i Mitjans de Comunicació. Això correspondria a la part abans d'arribar a les àrees. 
Després tindríem un segon àmbit, que podríem anomenar de gestió singular, atès que no estan 
integrats dins de cap àrea i que són les seccions de Cultura i Policia Local, que com sabeu, 
són dependents de forma directa de les respectives regidores delegades.
I un tercer àmbit, aquest sí, integrat per cinc àrees. Una àrea de Serveis Territorials, una àrea  
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de Serveis Econòmics i Administratius, una àrea de Serveis Jurídics i Contractació i una àrea 
de Serveis Generals. Aquestes àrees estan integrades per les seves respectives seccions que 
seran la via de desenvolupament òbviament sectorial de les seves competències assignades a 
aquestes àrees per l'execució de les quals es podran dissenyar i desenvolupar programes 
d'actuació.
En quant a l'estructura tècnic jeràrquica bàsica, es configura amb caràcter general en dos 
nivells: àrea i seccions.
S’excepciona de l'anterior, al igual que estava a l'anterior organigrama també, la unitat de 
policia local, que manté una estructura jeràrquica dependent del cap de la unitat.
La secció d'Obres i Manteniment que depèn directament del o la responsable de la Brigada 
Municipal i la secció d'Educació que depen també de la responsable i les llars d'infants, que 
en aquest cas correspondria també a la direcció d'aquestes.
Això, òbviament, com deia no suposa cap variació perquè ja estava contemplat així amb 
l'organigrama anterior.
Així doncs, seguint amb l'explicació com heu pogut notar passem d'un àrea més, és a dir, de 
quatre a cinc àrees i a dues seccions que depenen, que ara o que abans, diguéssim depenien 
directament de les regidories  i que ara passaran a integrar-se a l'àrea de Serveis Generals i 
que seran la secció de Serveis a la Ciutadania (l'OAC, notificacions i demés) i l'antiga secció 
de recursos que a partir d'ara es dirà o s’anomenarà àrea de Noves Tecnologies.
Com a novetat, òbviament, seria la cinquena àrea que seria la creació d'aquesta nova àrea de 
Serveis Jurídics i Contractació i que gestionarà dues seccions la secció de Serveis Jurídics i la 
secció de Contractació i Compres. Dins de Serveis Jurídics tindrem o treballarem 
l'assessorament jurídic, la direcció tècnica de procediments judicials, la coordinació de lletrats 
diferents dels àmbits municipals, els procediments sancionadors, la responsabilitat 
patrimonial, danys a la propietat municipal, arxiu municipal i ordenances municipals. 
Entenem que no parlem d'ordenances fiscals, parlem d'ordenances municipals.
I en quant a l'altra secció que seria la de contractació i compres aquesta directament portaria 
contractació, compres, assegurances, adquisició i utilització de béns municipals i el patrimoni 
municipal. Així doncs el que faríem seria aprovar la modificació de l'organigrama municipal 
vigent en el seu nivell tècnic i directiu en base als criteris que he expressat i que passarien 
per:
Primer, per crear la secció de Contractació i Compres.
Segon, crear l'àrea de Serveis Jurídics i Contractació i adscriure a la mateixa la nova secció de 
Contractació i Compres i l'actual secció de Serveis Jurídics que fins ara estava adscrita a 
l'àrea de Serveis Generals.
En tercer lloc, canviar la denominació de l'actual secció de recursos per passa a denominar-se 
secció de Noves Tecnologies.
En quart lloc, adscriure l'àrea de Serveis Generals a aquesta secció d'Atenció a la Ciutadania i 
també la de Noves Tecnologies.
En cinquè lloc, canviar la denominació de l'actual secció de Planejament, Llicències, Gestió i 
Disciplina Urbanística per la secció Jurídica i Administrativa adscrita a l'àrea, òbviament, de 
Serveis Territorials.
I, en sisè lloc, canviar la denominació de l'actual àrea de secció d’Activitats, Serveis, Consum 
i Medi Ambient adscrita també a la de Serveis Territorials i passa a denominar-se igual, és a 
dir,  Activitats, Serveis i Medi Ambient i per tant exceptuaríem la part de Consum.
Així doncs, el que faríem seria facultar a la Junta de Govern per fer qualsevol canvi a nivell 
operatiu. Posar en coneixement, òbviament, i això entre parentèsis, que tot això serà pactat i 
parlat dins de l'organització que tenim respecte de les comissions aquestes hi parlem temes 
com de contractació i en aquest cas d'organigrama. Tot i que formalment no la tenim 
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constituida, però que ja igual que aquest s'ha anat tractant.
I també aprovaríem, en data d'efectes econòmics i administratius aquest organigrama en data 
1 de gener de 2014.
Per tant, aquesta seria la proposta. 
I jo, si us sembla passaria al següent punt, és a dir, al 5.2, que té que veure bastant amb 
aquesta proposta donat que la modificació de l'organigrama comporta la modificació de les 
relacions de llocs de treball.
Per tant, passaríem a donar compte per la seva aprovació d'aquest punt relacionat amb la 
modificació de la relació de llocs de treball i amb aquest cas es tractaria d'adaptar la relació 
de llocs de treball existents als canvis que suposa les modificacions acordades o encara que 
no estiguin acordades perquè no l'hem votat del punt anterior respecte de la modificació de 
l'organigrama i que tenen per objecte bàsicament la creació dels llocs de treball que no 
existien actualment o que no existeixen i la modificació dels ja existents.
En aquest sentit, acordaríem:
Crear els llocs de treball de cap d'àrea de Serveis Jurídics i Contractació i cap de secció de 
Contractació i Compres. I, òbviament, la incorporaríem a aquesta relació de llocs de treball.
I per canviar i adaptar la nova estructura faríem també una serie de modificacions que detallo:
El Cap de Secció d'Activitats, Serveis, Consum i Medi Ambient passa a denominar-se Cap de 
Secció d'Activitats, Serveis i Medi Ambient, és a dir, desapareix també Consum.
El següent lloc de treball que seria el 2003, que és Cap de Secció de Planejament, llicències, 
gestió i disciplina urbanística, que passaria a tenir una nova denominació que seria Cap de 
Secció Jurídica i Administrativa de Serveis Territorials.
El 2014, que seria Cap de Secció de Recursos passaria a tenir una nova denominació que 
seria Cap de Secció de Noves Tecnologies.
I, en últim lloc, l'auxiliar de gestió de recursos tindria una nova denominació que seria 
auxiliar de gestió, òbviament de noves tecnologies.
Per tant, el que faríem seria aprovar inicialment amb efectes econòmics i administratius 
també de l'1 de gener de 2014 aquesta nova relació de llocs de treball.
I donar la publicitat legalment oportuna del present acord, que en aquest cas hauríem de fer-la 
durant el període d'un mes, donat que només quan ho fem per pressupostos el període 
d'al·legacions és de 15 dies, que és el que té el mateix pressupost. Per tant, aquesta sí que 
estaria subjecta a una exposició i al·legacions durant el període de 30 dies. 
I això és tot el que fa referència en aquests dos punts de l'ordre del dia.
Gràcies.

Sr. Rivera: A veure, el nostre grup votarà en contra d'aquesta proposta, entenem que no està 
en perill la seva tramitació, per tant, ens sentim lliures per donar la nostra opinió i per 
posicionar-nos. Per dos grups de raons, unes són de forma i altres són de fons.
Les de fons en aquest cas com que no hem tingut l'oportunitat de fer un debat en profunditat, 
sí que hem pogut comentar i hem tingut la informació a Junta de Portaveus i a la Comissió 
Informativa, però no hem pogut fer un debat serè com cal en aquests temes.
En primer lloc, entenem que aquesta tramitació tan ràpida d'aquestes modificacions no està 
justificada i no diem que s'hagi fet fora de termini, diem que no està justificada perquè la 
circumstància que la motiva que és una substitució, era coneguda des de fa temps, per tant, 
s'hauria hagut de fer una discussió amb més temps, que segurament ens hauria ajudat a 
solucionar tots els dubtes que després sortiran aquí. I sobretot, ens hauria ajudat un debat 
global sobre l'organigrama, sobre la plantilla..., en comptes de fer doncs, una vegada més, una 
modificació puntual que ve motivada perquè no tenim més remei.
Aquest sistema de treball, entenem que a l'equip de govern tampoc li agrada, ho sabem, 
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perquè això no li pot agradar a ningú, fer les coses quan no tens més remei. A tothom ens 
agrada fer les coses amb temps i fer-les bé, però evidentment, com que aquí hem de donar la 
nostra opinió doncs estem en contra d'aquesta manera de fer i no li podem donar suport.
Entenem que la comissió no és una qüestió formalista, entenem que la comissió encara que 
no estigui constituïda no és una qüestió si de la comissió de modernització està constituïda o 
no. És una qüestió de poder fer el debat amb temps i poder parlar de tot, no només d'aquesta 
modificació, que evidentment només hi ha una modificació del que és necessari fer. És a dir, 
aquesta àrea nova i aquestes responsabilitats que es reparteixen en funció d'una substitució.
Això en quant a la forma. És evident que com que no ens gastarem més diners i fins i tot 
tindrem un estalvi, això sembla una cosa bona, però no necessàriament ho ha de ser, és una 
cosa bona si al final tenim una organització i un organigrama que és més adient, no només 
ara, sinó de cara al futur. No només amb la foto que tenim a l'any 2013, sinó cap a on volem 
que vagi aquesta organització. Per tant, la qüestió econòmica, que evidentment la coneixem 
perquè ens ho han explicat perquè està a l'informe que hi haurà un estalvi, sense poder veure 
el quadre de plantilla... nosaltres no tenim cap certesa de que es produirà aquest estalvi. 
Evidentment si es creen llocs nous, però no es creen places noves. Ho entenem així, és a dir, 
que les places que es crearan significaran que hi hauran altres places que no es dotaran, per 
això tindrem un estalvi, però clar, això com que no tenim el document del quadre de plantilla 
de cara a l'any que ve, doncs no tenim aquesta certesa i no desconfiem del Sr. Báez, que ja 
ens ha explicat com funcionarà i com es produirà aquest estalvi, però evidentment quan es fan 
les coses de manera precipitada, doncs passen aquestes coses.
I per no estendre’m més, hi ha qüestions de fons que sí que ens agradaria discutir i que 
tindrem l'oportunitat de discutir. Esperem que les podem discutir amb temps i com més abans 
millor.
En primer lloc, una cosa que és anecdòtica, però que pot ser hauríem de... quan tens temps i 
pots discutir amb més persones al final una cosa que en la Junta de Portaveus doncs no et ve 
al cap, quan comences a parlar amb altres persones, a compartir... doncs et surt. La 
nomenclatura de noves tecnologies és una cosa que està obsoleta, hauríem de dir Tecnologies 
de la informació, de la comunicació o alguna cosa. Bé, és anecdòtic, però evidentment quan 
comparteixes i hi ha un debat, doncs surten aquestes coses.
I, finalment, i molt breument, volem discutir sobre com encaixaran doncs Cultura, els 
programes transversals, Participació i Civisme. Ara mateix a l'organigrama no tenen un 
reflex, no vol dir que no existeixin, però no tenen un reflex, no tenen... quan tens l'oportunitat 
de veure l'organigrama municipal no apareixen. Per tant, és una cosa que sent programes molt 
importants, dels més importants segurament perquè afecten al conjunt de la població doncs 
no els trobem. Són aquestes coses que si poguessin fer una discussió amb temps i en forma es 
podrien solucionar. 
Per tant, és un no constructiu, com sempre, però és un no.
Gràcies.

Sr. Fernández: Desde el Partido Popular avanzo que nuestro voto será la abstención.
En primer, lugar entendemos que hay puntos positivos de la reforma, por ejemplo, se mejora 
la coordinación con la concentración de los Servicios Jurídicos, a nadie se le puede escapar 
que esto es positivo y también se centralizan otro tipo de departamentos.
Evidentemente, como ha dicho el anterior portavoz hay algunas secciones como la de 
Cultura, que también ya ha citado que a nosotros nos gustaría que nos explicara qué hace la 
sección de Cultura fuera, por ejemplo, del área del Servicios Personales cuando la sección de 
Educación, la de Deportes o la de Salud pues éstas sí están agrupadas. Entonces la naturaleza 
de la sección de Cultura pues bueno no parece que sea distinta a estas anteriores. Por lo tanto, 
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siguen existiendo una falta de organización global, es un parche más y también lo que nos 
impide votar a favor es que al final las modificaciones acaban con una subida del coste de la 
administración. Porque sí que es cierto que hay alguna baja que baja el total del coste del 
personal pero automáticamente hay personas que cobrarán más y no es que yo esté en contra 
de que las personas cobren más, todos queremos cobrar más, yo soy trabajador y a mí me 
gustaría cobrar mucho más, pero este no es el discurso. La cuestión es que unas mismas 
personas que van a seguir prestando el mismo servicio, que van a estar sentadas en el mismo 
sillón, que lo único que vamos a hacer en algunos casos es cambiar el rótulo, en el nombre. 
Al Sr. Rivera le escandalizaba el nombre de una sección en concreto. A mí me da igual que le 
pongan esa o la contraria esto es decisión del equipo de gobierno. Pero la cuestión es a todos 
los barberenses nos va a costar más dinero esta nueva organización. 
Nos va a costar más dinero en el sentido de que a menor número de personas, menor número 
de trabajadores nos va a costar más. Entonces no hay un esfuerzo de contención del gasto en 
este sentido o al menos si estas personas, que entiendo que van a mejorar su situación, no sé 
qué pensará el resto de la plantilla, quizás también aspirasen a que se mejoraran sus 
condiciones de trabajo.
Por lo tanto, nuestra posición va a ser la abstención.

Sr. Rodríguez: Des de la Plataforma trobem en la reforma de l'organigrama que hi havia 
alguna cosa positiva, com s'ha comentat aquí. Per exemple, una de les coses que nosaltres 
havíem proposat al nostre programa electoral era la concentració de tota la contractació de 
l'Ajuntament en un únic gabinet que fes que fos més efectiva, que estigués millor controlada, 
que des del punt de vista jurídic deixes menys forats, etc.
Per tant, des d'aquest punt de vista veiem que hi ha coses que no estaven malament. 
Però una mica seguint l'inici de l'argument que ha fet el company Rivera. A mi m'agradaria 
citar un defecte de forma, però penso que és un defecte de forma greu. A veure, quan un parla 
de modificar l'organigrama municipal doncs el mínim que espera és que a l'expedient del Ple 
hi hagi un informe del funcionari o funcionaris encarregats de fer això en el que figuri, per 
exemple, doncs una part de l'explicació que aquí ha fet el regidor.
Jo ahir vaig anar a mirar l'expedient del Ple i la meva sorpresa va ser que dins de la carpeta hi 
havia l'organigrama amb els colorins i una còpia de l'acta de la reunió del representant 
municipal de Recursos Humans amb els representants del comitè d'empresa, signada només 
pel representant municipal, ni tan sols signada per la part social, és a dir, aquí només signava 
la part de l'empresa. No hi ha res més a l'expedient. Clar, a mi això em dóna la sensació de 
poca seriositat, de precipitació, de que hem hagut de fer-ho perquè potser el temps se'ns tirava 
a sobre i la meva demanda seria en aquest cas deixar aquest punt sobre la taula, que tinguem 
els partits i tingui la casa temps doncs per preparar un expedient com cal i ja li dic, un 
expedient, si vostè mateixa que té aquí davant la caixa dels expedients se'l mira, veurà que és 
cert el que li dic. Aquí només hi ha el full del nou organigrama i un full signat per aquest 
funcionari, en el que ahir a la tarda no constaven només que la signatura del representant 
municipal, que hi ha algun altra persona que també se'l va mirar ahir a la tarda i li agraeixo 
que ho fes perquè jo no me'n vaig en recordar de telefonar per demanar-ho i quan vaig arribar 
em van dir no l'havia demanat i pot corroborar aquestes paraules. 
Ja li dic, jo em vaig trobar molt decebut, molt decebut perquè penso que és un tema cabdal 
que des de l'inici de la legislatura, la mateixa alcaldessa s'havia compromès a crear una 
d'aquestes comissions per fer un seguiment... i ja li dic, jo al meu consell, ara seria deixar-ho 
sobre la taula i tenir temps per mirar-lo nosaltres, perquè es mirés des de la casa, i perquè 
s'informés degudament perquè jo per exemple no he trobat informació que em digui si 
realment això suposa un augment del cost o una disminució. Sí que em crec, com els 
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companys, òbviament, em crec al portaveu del partit dels socialistes, el portaveu de govern en 
aquest cas, però m'agradaria tenir alguna altra certificació més. Per tant, ja li dic, nosaltres si 
això no es deixa sobre la taula, òbviament, ho votarem en contra pel defecte de forma que 
entenem que és greu tractant-se d'un tema d'aquesta importància i, a més a més, perquè aquí 
existia el compromís de crear una comissió per parlar d'això. És a dir, aquest és... del 
següent...

(comentaris)

...al capítol següent, aquest és el que fa relació als canvis de la relació de llocs de treball, si jo 
no m'equivoco. Sí, però si és polític, doncs jo vull una informació política avalada per un 
tècnic que em digui quin cost tindrà, penso que no és tan complicat, l'article 22 del ROM ho 
diu “... sobre els expedients que s'hagin de resoldre en sessió n'ha d'haver informat el 
funcionari/a corresponent...”, informat, no adjuntar una còpia d'una reunió... “... i pel 
secretari/a o interventor/a de la corporació quan els informes respectius siguin preceptius 
segons les legislacions...” Jo no sé si és preceptiu o no, però em sembla que un tema de la 
importància, com és una modificació de la plantilla municipal es mereix un informe d'algun 
d'aquests funcionaris que estan esmentats en el punt 22. 
Per tant, ja li dic, és a dir nosaltres votarem en contra pel defecte de forma, si això no es deixa 
sobre la taula i se'ns dóna temps per recavar les dades que ens falten, per exemple, les dades 
de caràcter econòmic, que ja li dic, jo me'l crec, jo al Sr. Báez me'l crec, quan ell em diu que 
el funcionari que es dóna de baixa cobrava tant i que, part d'aquest salari ara passarà a formar 
part dels complements que cobraran les noves persones, jo això m'ho puc creure, però 
m'agradaria veure-ho. Veure-ho, quantificar-ho i després ja li dic, jo no tinc cap problema, si 
això ho veig i ho quantifiquen vostès i en convencen jo li votaré a favor. I a part, hi ha altra 
qüestió, és a dir, tenim el compromís d'Alcaldia, de l'inici d'aquesta legislatura de crear una 
comissió per parlar sobre la modernització. 
Ja li dic, jo li podia posar exemples com ha posat el Sr. Rivera, com ha posat el Sr. Fernández 
de per exemple que algú m'expliqui perquè la secció de Cultura queda allà com un bolet i no 
està dintre de l'àrea de Serveis Personals, doncs, escoltin..., parlem-ho. 
Ja li dic, jo el prec que li faig, per tranquil·litat meva de consciència, és a dir, si no ens corre 
una pressa vital, deixem-ho sobre la taula, deixem-ho sobre la taula i ho parlarem al ple de 
desembre. Suposo que... i per al mes de gener tindrem la possibilitat d'adaptar salaris, 
complements i demés. Penso que seria el més lògic, ja li dic és un prec, sinó pues en principi 
la Plataforma tant en aquest punt com en el següent votarem en contra.
Gràcies.

Sr. Báez: Bé, jo començaria pel final perquè quedi clar que entenc que si no hi ha l'informe, 
òbviament és que no és preceptiu, hi ha l'informe a la modificació de llocs de treball, que té 
unes conseqüències econòmiques, òbviament. I l'altra és una decisió més política.
No estic d'acord, que no s'hagi treballat perquè jo crec que el teniu des de fa molt temps i en 
definitiva és afegir un àrea més i canviar noms de seccions que ja estaven funcionant.
Per tant, no estem fent una modificació substancial de l'organigrama i per què dic això, 
perquè això ens queda a nosaltres com a feina, a tots els que estem aquí, ens queda com a 
feina. Per això no s'ha tocat la secció de Cultura, per això no s'ha tocat el tema de Programes 
Transversals, per això no s'han tocat Participació perquè això és una feina que ens queda a 
tots els que estem aquí i vam acordar que la faríem, el que passa és que ara estem abocats a 
una situació que no és de substitució. Si haguéssim substituït a una persona o a la persona que 
marxa, no tindria cap necessitat de fer això, haguéssim pogut continuar perfectament amb el 
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mateix organigrama i amb la mateixa relació de llocs de treball perquè no hagués hagut cap 
necessitat, es canvia a la persona i no s'ha de tocar res, però com que amortitzem aquesta 
persona i a mi em fan fer com una prova de... probar que no voy a contratar a nadie, mira la 
única prova que tinc és que el pressupost del 2013 puja a 150 mil euros més que el pressupost 
del 2014. Per tant, ja és la única prova que tinc, a part de la meva paraula, òbviament, de què 
no contractarem a ninguna persona més. Tot aquest moviment que fem ara, en quant a la 
relació de llocs de treball suposa un estalvi per l'Ajuntament de 40 mil euros. En realitat 
40.002,20 €, crec que és. I és el que hi ha, però això ho pot signar el responsable. 
O sigui que això no és una qüestió de que jo ho digui, però entenc que amb això no hi tenen 
cap problema que jo ho digui, que hi ha un estalvi de 40 mil, de la mateixa manera que estic 
dient, que no es crearan els llocs de treball.
Per tant, nosaltres continuem aquest tema endavant perquè primer té la necessitat de posar-se 
en marxa, de fet tindria que fer-ho abans de l'1 de desembre, però per no complicar la vida a 
ningú amb salaris, amb temes nous i amb responsabilitats noves partirem des de primer d'any 
amb això, per això té aquesta data, si no l'organigrama podria funcionar a partir de demà i el 
tema de llocs de treball, evidentment, sí que tenim el període d'exposició pública, però el que 
no volem és entrar a meitat d'any arreglar-ho tot a meitat del mes de gener. Per tant, no ho 
retirarem, entenem que no fa falta i òbviament entenem que ho estem fent tot bé.
Entenem que hem donat temps, jo no sé què hagués passat si això hagués sigut d'un dia per 
l'altre, però d'aquest tema... ho parlem des de fa mínim, mínim amb papers a la mà, jo diria 
que un mes... no recordo el dia que us vaig enviar el correu amb totes les modificacions de 
l'organigrama, però ben bé pot fer un mes, tranquil·lament. De totes maneres, torno a dir si 
les modificacions són poquíssimes i les que afecten exclusivament aquesta baixa, sí que és 
veritat que hem posat en marxa i hem canviat encara que no t'agradi Noves Tecnologies. 
Imagino que el de Recursos ja ni ho parlem perquè dir a un departament que treballa el tema 
de la informació que li diem Recursos, doncs mira, igual no ho hem fet tot el bé que podríem 
fer-ho, però de moment li hem dit Noves Tecnologies.
Ara ja sabem quan parlem de recursos, que parlàvem abans, ara és quan diem Noves 
Tecnologies ja sabem de que parlem. Per tant, jo crec que s'ha fet un pas endavant.
No obstant, com hem de continuar treballant a aquesta comissió l'organigrama estem oberts a 
que si alguna cosa doncs se li ha de canviar el nom i avui se l'ha de dir no sé què del 
coneixement, doncs li posarem no sé què el coneixement, sense cap problema, o sigui que en 
aquest punt cap problema.
Jo crec que ha quedat clar el tema de substitució, amortització, no és el mateix i per això ens 
hem avocat a fer això, sinó no hagués hagut necessitat.
Bé, aleshores, el que he dit com encaixen Cultura, Participació, Programes Transversals i més 
seccions, això serveix per contestar-hi també al Partit Popular en el sentit de que... ja ho he 
dit, vull dir, todo esto lo tenemos que trabajar nosotros. 
Lo tenemos que trabajar a posteriori por eso no se han hecho cambios más allá de lo 
necesariamente y estrictamente necesario. Es un tema que todavía sigue encima de la mesa y 
que tenemos que trabajar todos. Insisto. Esta contestación que he hecho antes vale también 
obviamente para el Partido Popular.
Y para el Partido Popular vale también el tema de que yo no sé como hace los números el 
Partido Popular pero para mi rebajar 42 mil euros es ahorrar, si para el Partido Popular 
rebajar 40 mil euros es gastar, muchas cosas para el Partido Popular son al revés de como lo 
vemos la mayoría de los que estamos aquí y las encuentran perfectas y bien, o sea que... Ahí 
yo no puedo hacer nada, eso ya está en el interior de cada uno, cómo mira las cosas.
De todas maneras sí que quiero hacer una mención especial a lo que ha dicho el Sr. Fernández 
que todo el mundo aspira a que se mejore sus condiciones de trabajo, sí, eso es absolutamente 
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cierto, pero lo que también es cierto que precisamente el Partido Popular es quien impide que 
eso se lleve a cabo, de entrada prohibiendo el aumento de salario a los trabajadores, por 
cualquier causa o motivo, eso de entrada. Por lo tanto, no digan que a todos nos gusta. El que 
está en la empresa privada, afortunadamente se puede permitir el lujo hoy día de prosperar, de 
subir de categoría y tal. Aquí, obviamente si subes de categoría cobrarás más pero si tienes la 
misma categoría desgraciadamente está congelado, tanto el aumento que se venía haciendo 
por el IPC, como cualquier otro aumento que este Ayuntamiento quisiera en negociación 
colectiva aplicar a cualquier sección del Ayuntamiento, es decir, para mejorar sus condiciones 
laborales. Ya sea si hablamos de Policía de la nocturnidad o de asistencia al juzgado o de su 
complemento específico como de otras secciones de este Ayuntamiento, que obviamente 
también quisieran mejorar sus condiciones pero no se les olvide a ustedes que de momento el 
único que ha impedido eso, hasta ahora, ha sido el Partido Popular.
Gracias.

Sra. del Frago: Abans de la votació, em permetreu que per al·lusions comenti un parell de 
coses per alusions del portaveu de la Plataforma. 
Juanjo, evidentment que és un compromís i un compromís que està patent. Podem discutir i 
jo crec que l'Antonio, que el tinent d'alcalde ha dit clarament el que això suposa, ni més ni 
menys que un canvi davant d'una realitat que potser era coneguda però també aprofito per 
dir-te que en els darrers temps cada mes i mig tenim lleis diferents que afecten al personal 
funcionari, no únicament de l'administració local, sinó de totes les administracions, amb els 
quals van variant les possibilitats o no de jubilació. I això és una realitat com una casa perquè 
es donaran més canvis en el futur perquè aquestes lleis estan permetent que les persones 
puguin prendre les seves decisions davant d'una incertesa en el futur.
Dit això, òbviament, l'Antonio ho ha explicat, les formes, el contingut i el treball, però és que 
no ens hem d'oblidar d'una altra cosa. Aquest organigrama, el que s'ha fet avui és un primer 
avançament de reestructurar un àrea, unes funcions que s'han explicat que tenien carències i 
de substituir a una persona de diferents maneres, sense contractar a ningú de fora, però clar 
que no és suficient, ni és únicament l'important, és una primera fase per què, per dos raons 
fonamentals. 
La primera, l'organigrama que tenim aquí no és que no reflexi que Cultura en aquest cas o la 
Policia... és que no reflecteix cap àmbit de comerç, de promoció econòmica, 
desenvolupament local, per posar-ne altres exemples, no reflecteix programes transversals, 
per posar-ne altres exemples òbviament de programes potents, importants per nosaltres, i en 
podríem parlar així por lo bajo de seis o siete más. 
Després tenim una altra realitat i és que senyors i senyores, vostès saben igual que jo que avui 
i que ahir al matí al Senat hi ha hagut la darrera discussió del ALRSAL, saben que tenim una 
llei, que s'aprovarà al Congrés en dos dies, això ho sabem i ho vaig dir i podem mirar les 
actes des del llarg d'aquest any en varies ocasions i després tenim una moció per discutir-ho 
en la qual no sabem quines competències tindrem o deixarem de tenir. Amb la qual no 
sabrem, no hi ha quins recursos humans tindrem o deixarem de tenir i no sabem quins 
recursos econòmics tindrem o deixarem de tenir i no sabem quina distribució de delegacions 
ni de responsabilitats polítiques tindrem o deixarem de tenir. I jo crec que recordar, no sé si 
seré fidel a les paraules exactes de l'acta, però a l'esperit segur. Anem fent passes i amb 
aquesta voluntat, el tinent d'alcalde està treballant anem fent passes i en tot cas les passes 
imprescindibles i necessàries que s'han de fer i en tot cas, quan sapiguem de quin  mal hem de 
morir si de l’ALRSAL o de la llei de governs local i amb el que això significa farem tots els 
canvis del nostre organigrama que s'adeqüin amb aquesta llei per una banda, però per una 
altra que recullen aquelles realitats funcionals i operatives que en aquests moments no estan i 
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fa anys que no hi són. Aquest és l'organigrama que té a veure amb els llocs de treball, que té  
a veure amb l'estructura orgànica. Després hi ha un organigrama funcional, polític de 
distribucions que no es correspon. Per tant, hem d'anar casant tot això, comptant amb la 
realitat que tenim i comptant amb els recursos que tenim i amb la informació que disposem 
d'aquest moment.
Per tant, jo amb la mateixa línia que l'Antonio ha dit, aquesta és l'explicació, jo crec que no 
hem afegit cap cosa nova que vostès no sapiguessin. En tot cas repetir que aquesta és la 
realitat, que no només l'Ajuntament de Barberà té, sinó que tenen els 8.300 ajuntaments de 
l'Estat espanyol i els nou-cents i escaig de Catalunya i que tothom si no és ara, serà al mes de 
gener i sinó serà el mes de febrer, haurà d'adequar i de variar moltes coses, ...una primera 
arribada. 
I únicament i disculpa, Antonio, intervinc perquè s'ha dit que era un compromís, naturalment 
que és un compromís de l'alcaldessa i naturalment que és un compromís que s'anirà complint 
a mida que tinguem les seguretats que necessitem, ni més ni menys.

_____________________

5.2 EXP.: RHCT13006. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LL OCS DE 
TREBALL.

MODIFICACIÓ DE LA RLT DE L’AJUNTAMENT.

Expedient: RHCT13006.

La Relació de llocs de treball, en la seva condició d’eina que permet assignar les funcions, 
atribucions i comeses del personal, està ineludiblement lligada a l’organigrama municipal 
com a instrument organitzatiu que recull l’estructura organitzativa de l’administració amb els 
seus diferents nivells organitzatius, funcionals, de relacions jeràrquiques i competencials, així 
com de responsabilitats. Aquest ineludible lligam fa que qualsevol actuació sobre 
l’organigrama municipal afecti necessàriament, per les raons esmentades, a la Relació de 
llocs de treball, essent imprescindible procedir a la seva oportuna adaptació.

Les modificacions que es proposen al present acord tenen per objecte adaptar la vigent 
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a la decisió municipal de 
modificar l’organigrama municipal amb la creació d’una nova àrea i secció, denominades, 
respectivament, Àrea de Serveis Jurídics i de Contractació i Secció de Contractació i 
Compres, i de modificar també l’organigrama municipal amb la redenominació de tres 
seccions ja existents. Dites modificacions obliguen a dotar-se dels instruments organitzatius 
oportuns, que passarien, en el present cas, per la definició i creació de nous llocs de treball, 
fins al moment inexistents a l’estructura municipal,  i per la modificació de llocs de treball ja 
existents, però que cal adaptar a les noves denominacions de les respectives seccions que se’n 
deriven de la modificació de l’organigrama municipal.

La present proposta modificativa s’ha realitzat, pel que respecta a la definició dels requisits 
exigits per a l’exercici dels llocs de treball que ara es creen, les seves característiques 
essencials, funcions i la valoració de les seves condicions econòmiques, atenent i 
fonamentant-se en l’estructura funcional i retributiva dels llocs de treball ja existents a la 
vigent Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament.

Atès que la representació dels treballadors municipals ha estat informada del contingut de la 
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present proposta modificativa de la RLT i s’ha portat a terme la preceptiva negociació, 
conforme a l’article 37.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.

Atesa l’actual configuració de la vigent RLT de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les modificacions 
proposades al present acord.

De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els 
apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant i 
d’aplicació.

S’ACORDA:

PRIMER:  Modificar la Relació de llocs de treball vigent de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès en els termes que s’expressen a continuació:

1r.- Crear els llocs de treball que a continuació es relacionen i incorporar els mateixos a la 
vigent Relació de Llocs de Treball catalogats amb el número de codi que per a cadascun 
d’ells s’indica. Els requisits exigits pel seu exercici, característiques essencials, 
funcions i condicions econòmiques figuren en les fitxes adjuntes respectives descrites 
com Annex I, i II, respectivament, que s’’incorporen a la vigent Relació de llocs de 
treball.

 
- 1.005  Cap d’àrea de Serveis Jurídics i Contractació 
- 2.016  Cap de secció de Contractació i Compres 

2n.- Canviar, per adaptar-la a la nova estructura organitzativa municipal, la denominació 
dels llocs de treball recollits a la vigent Relació de Llocs de Treball que a continuació 
es relacionen, catalogats amb el número de codi que per a cadascún d’ells s’indica, 
mantenint-se en lo restant les condicions actuals, confeccionant-se a l’efecte les fitxes 
actualitzades respectives descrites com Annex III, IV, V i VI, que s’adjunten i 
substituiran a les anteriors i que s’incorporen a la vigent Relació de Llocs de Treball.

- 2.002   Cap de secció d’Activitats, Serveis, Consum i Medi Ambient
  Nova denominació: Cap de secció d’Activitats , Serveis i Medi Ambient

- 2.003 Cap de secció de Planejament, llicències, gestió i disciplina 
urbanística

  Nova denominació: Cap de secció Jurídica i Administrativa de SSTT 

- 2.014   Cap de secció de Recursos
  Nova denominació: Cap de secció de Noves Tecnologies

- 10.004  Auxiliar de gestió de Recursos
  Nova denominació: Auxiliar de gestió de Noves Tecnologies
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SEGON: Aprovar inicialment, amb efectes econòmics i administratius de data 01.01.2014, la 
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès actualitzada conforme a les 
anteriors modificacions que s’adjunta com Annex VII.

TERCER: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període 
d’exposició pública d’aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà 
automàticament aprovat amb caràcter definitiu.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11 (9 PSC i 2 CiU) 
Vots en contra: 6 (4 PCPB i 2 ICV-EUiA)
Abstencions: 4 (PPC)

_____________________

6 MOCIONS PORTAVEUS

6.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL PCPB RELATIVA AL TORRENT DE CAN LLOBATERE S.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PCPB RELATIVA 
AL TORRENT DE CAN LLOBATERES.

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

"El torrent de Can Llobateres des de la carretera B-140 fins a la seva desembocadura al Riu 
Ripoll així com els seus voltants, formen part del Parc periurbà de Can Llobateres.

Aquest torrent està situat al marge esquerre del Riu Ripoll i circula paral·lel al carrer Doctor 
Crusafont de la nostra ciutat.

La conca de recepció del torrent està situada al terme de Sabadell i circula per sota de la 
carretera B-140. Discorre des d'una alçada de 125 m s.n.m fins als 90 m s.n.m que és el nivell 
base del torrent i la seva longitud és d'uns 550 m aproximadament. La conca de recepció 
recull les aigües d'una part del polígon de Can Roqueta on també està situada una Estació de 
Depuració d’Aigües Residuals.

En el marge dret del torrent es troba la Font de Can Llobateres que porta aigua de mina i que 
és tot un referent a la historia de la nostra població. I tot i que és una llàstima també s'ha de 
manifestar que tant el torrent com la Font es troben sotmesos a un procés important de 
degradació.

La construcció de naus industrials i de l'EDAR a la capçalera del torrent han desviat 
l'escorrentia i han impermeabilitzat el sòl amb la qual cosa la infiltració de l'aigua disminueix 
notablement i el torrent incrementa el seu cabal augmentat notablement la seva capacitat 
erosiva.
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Al 2009 s'inicien treballs de rehabilitació a la zona de la desembocadura del torrent que havia 
patit alguns esfondraments i un cop enllestits la zona es declarada com a parc periurbà de Can 
Llobateres.

Poc temps després de la intervenció es tornen a detectar problemes de degradació de l'entorn 
causats per l'acumulació d'escombraries, residus procedents del desmantellament dels horts 
situats al marge als quals cal sumar els propis de la dinamica fluvial de mateix torrent.

Així al 2011 i en una intervenció cofinançada pels fons FEDER es comença una nova 
intervenció per rehabilitar i restaurar la zona. Tots aquests treballs tenen com a eix conductor 
un projecte que pretén que el Riu Ripoll torni a ser un espai proper a la ciutadania i del qual 
el torrent en seria un dels seus itineraris.

Després de la finalitzacio d'aquesta intervenció s'obre un camí que permet accedir a la font 
per la capçalera des d'un pàrquing creat amb aquesta finalitat i també permet accedir-hi des de 
la zona de la desembocadura travessant una zona de vegetació de ribera amb alguns fruiters 
procedents dels antics horts i on s'ha construït també una bassa de recuperació d'amfibis. A 
les parets del torrent eren visibles les xarxes col·locades per estabilitzar els talussos creant un 
conjunt molt agradable i amb un gran valor paisatgístic.

Malauradament la situació actual no té res a veure amb aquella situació. Les xarxes han 
perdut la seva funció i resten caigudes al fons del torrent mentre que aquest continua 
incrementant la seva fondària a causa de l'erosió remuntant.

El camí del marge dret presenta zones de perill evident a causa de la reducció que ha patit i de 
la inestabilitat dels talussos. Fins i tot la carretera del marge esquerra presenta escletxes que 
demostren algun fenomen de vessant que la poden posar en perill.

A l'interior del torrent hi ha arbres de gran tamany que han caigut dels talussos laterals i la 
falta de manteniment es fa evident en les escombraries que continuen escampades pels 
voltants de la font i de l'aparcament.

En conclusió es pot dir que els problemes en comptes de solucionar-se s'han incrementat.

I la solució del problema surt de l'ambit de la nostra ciutat i implica a l'ajuntament de 
Sabadell on s'origina el problema de l'augment del cabal i també els organismes de la 
Generalitat de Catalunya que s'encarreguen de vetllar pel medi natural.

En funció de tot l'exposat amb anterioritat volem posar a la consideració del Ple Municipal 
les següents propostes d'actuació.

Primera: Donar a la zona de la Font de Can Llobateres la consideració de paratge singular per 
tal que tingui la maxima protecció a nivell municipal tal com ho tenen alguns edificis de valor 
arquitectònic reconegut.

Segona: Exigir als organismes institucionals competents un Pla d'actuació per tal d'evitar a 
curt termini la progressió del deteriorament de la zona i a llarg i mig termini el seu 
manteniment com a Parc periurbà que és.
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Tercera: Incloure al Pressupost del 2014 una partida que permeti sustentar una possible
actuació definitiva i que evidenciï la voluntat municipal d'actuar-hi. 

Quarta: Fer arribar aquesta moció als organismes competents, al teixit associatiu local i  a 
l'Ajuntament de Sabadell."

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Rodríguez: Jo intentaré ser breu perquè hi ha unes quantes mocions i suposo que això 
sinó se'ns perllongarà massa.
Suposo que tothom que ha tingut la preacta al davant ha pogut mirar-se el contingut de la 
nostra moció. A veure, la moció té una part que és pot ser més tècnica que explica des del 
punt de vista doncs biològic l'estructura del Torrent de Can Llobateres, és a dir, on neix el 
recorregut que fa, on desemboca, com ens afecta al municipi, quins canvis han fet que aquest 
torrent que abans era un torrent que, de tant en tant, doncs patia una avinguda perquè estem 
en clima mediterrani i això no ho podem canviar, però sense arribar al estralls que ha fet 
darrerament donat que la capçalera del torrent que es troba a la zona de Can Llobateres de 
Sabadell, és a dir, on ells tenen la seva depuradora i de més i a l'estar àmpliament urbanitzada 
això ha mermat la capacitat d'absorció que fa la terra i, per tant, la major part de l'aigua que 
abans era absorbida avui en dia va afavorint la corrent del torrent i això si vostès han passejat 
per allà, hauran vist que realment ha fet molt mal. 
És a dir, el marge dret, els rius els mirem de naixement a desembocadura, el camí que pujava 
des de la carretera ja gairebé està desaparegut, és a dir, ha caigut una bona part, és a dir, es pot 
accedir des de la zona del pàrquing, o sigui, per la zona de dalt, per la zona nord. Coses de les 
que havien fet com l'embelliment de l'entorn se'ns ha vingut abaix, la passera que teníem hem 
hagut de traslladar-la avall perquè se'ns ha obert un esvoranc enorme i no dóna l'amplada... la 
base d'amfibis també pot quedar afectada. 
És a dir, jo penso que hem fet una inversió en posar aquest lloc en condicions, en mirar 
d'incorporar-lo a la ciutat, que se'ns està venint avall perquè tenim un problema hidrològic en 
aquest cas, que òbviament ultrapassa les mesures o la capacitat d'actuació o la capacitat 
d'influència de l'Ajuntament de la ciutat, i per tant, doncs bé nosaltres el que volíem era posar 
això sobre la taula. Nosaltres ja fa temps que aquesta moció la vam transmetre a l'alcaldessa, 
que té les atribucions sobre Medi Ambient, igual que el Sr. Colomer, és a dir, aquesta pensem 
que fa temps que tothom la té. A més a més a les comissions informatives ja va quedar clar a 
la Junta de Portaveus que tots els grups, en principi, votarien favorablement.
Nosaltres el que volíem és que això passes pel Ple, encara que sigui una mica de redundància, 
realment, no sé si vostès es miren preacta d'aquest Ple, veuran que hi ha quatre mocions que 
tenen a veure, òbviament amb l'Ajuntament perquè òbviament no vivim desconnectats de la 
resta del planeta, però que no són mocions concretes sobre el nostre entorn municipal. 
Nosaltres volíem que per una vegada que tenim una moció que realment parla de l'entorn 
proper i, a més a més, d'un paratge que a la ciutat li és tant carismàtic i suposo que a la gent 
gran si se li parla de la font de Can Llobateres doncs encara la tindran molt més present que 
els que som una miqueta més joves perquè realment ha sigut un lloc emblemàtic en aquesta 
ciutat.
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Bé, doncs penso que estaria bé que d'acord amb el que nosaltres proposem es doni en aquesta 
zona la màxima protecció possible, tant al paratge que ja té la consideració de paratge 
singular, com a l'edificació potser de la font que pot ser podríem incloure dins d'aquell catàleg 
que teníem i que vam veure fa uns quants plens dels edificis que mereixen protecció per part 
de l'Ajuntament.
Exigir als organismes que tenen competència institucional sobretot l'ACA, malgrat que sabem 
que la situació econòmica de l'ACA doncs ens pot permetre molt poques esperances, però que 
com a mínim no sigui per no haver-ho dit i haver-ho plantejat.
I, per últim, que al pressupost del 2014 hi hagi una partida oberta que com a mínim posi de 
manifest la voluntat d'aquest equip de govern de en el moment en el que sigui posar una 
solució definitiva. Sabem que s'han pres algunes mesures, com posar un mur pantalla a la 
sortida de l'aigua per intentar minvar la força i de més, però bé està vist que no ha donat el 
resultat que esperaven.
Buscar, cercar una solució juntament o amb l'Ajuntament de Sabadell, amb l'Agència 
Catalana de l'Aigua o amb qui sigui i que la manifestació d'aquesta voluntat d'intentar 
solucionar el problema sigui la creació d'aquesta partida del pressupost del 2014. Ja no li puc 
parlar de la dotació perquè això és facultat de l'equip de govern, però que com a mínim, es 
faci palesa, la nostra voluntat de posar fil a l'agulla i de minvar aquest problema que ens 
afecta a tots i sobretot, malgrat que estem en una època en que òbviament el primer han de ser 
les persones no ens hem d'oblidar que el medi ambient de la nostra ciutat l'heretaran els 
nostres fills i els nostres néts. 
Gràcies.

Sr. Rivera: Molt breument perquè ja ho ha explicat el portaveu del grup que ho proposa. 
Hi ha un consens total, per tant, coincidim, felicitem al grup que ho proposa i només dir que 
com hi ha acord mirar d'assegurar que hi hagin uns recursos per poder endegar alguna acció i 
per poder sol·licitar ajuts, els que hi hagi, els que es puguin obtenir, però sobretot això que 
això es transformi en una cosa tangible, perquè és molt important que aprovem la moció 
perquè estem tots els grups d'acord, però és molt important que això tingui un reflex en el 
pressupost. I entenem que hi ha consens de tots els grups, per tant, votarem a favor.

Sr. Fernández: También desde el Partido Popular votamos a favor. Ya lo dijimos en la Junta 
de Portavoces.
Simplemente destacar lo que se ha dicho ya de que una cosa es las declaraciones y las 
palabras que no cuesta dinero y otra pasar a los hechos, que los hechos al final siempre cuesta 
algo.
Y entonces llamar la atención en el punto 3 cuando se dice incluir en el presupuesto de 2014 
una partida que permita sustentar una posible actuación definitiva. Hombre, no sé si 
definitiva, al menos que haya una actuación. Nosotros nos contentaríamos con ello.
Por otro lado, hemos apreciado también que en el presupuesto de la Generalitat de Catalunya 
para 2014 hay una partida para este menester, concretamente la descripción és “la correció de 
les erosions al Torrent de Can Llobateres al seu pas pel municipi de Barberà del Vallès”. 
Claro, esto como organismo ejecutorio aparece el ACA (la Agencia Catalana del Agua) pero 
aparece un importe de ejecución sorprendente de 1.014 euros. Claro si toda esta moción al 
final, en la parte que habla de los hechos, vamos a acabar con 1.014 euros de presupuesto. 
Supongo que a eso se añadirá la partida que entienda conveniente el Ayuntamiento, pero si 
esa partida en 2014 no se aumenta por este Ayuntamiento sino que se mantiene esa, hombre, 
yo creo que esta moción, las páginas que ha tenido a bien redactar, que están muy bien, el 
trabajo realizado pues me hubieran bastado con dos líneas pero bueno esperemos que no sea 
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así.
Gracias.

Sr. Ramon: Jo només voldria aprofitar la benentesa. Agrair al grup de la Plataforma que ha 
presentat moció que jo crec que tots d'alguna manera ens la fem nostra, però crec que aquí 
hem de tenir en compte una sèrie de situacions, bé no sé hi ha un grup que acaba de parlar ara 
que suposo que està en una altra línea, però els altres grups, jo crec que tots estarem a favor 
d'aquest tema, però hem de tenir en compte una sèrie de factors que han passat. Un dels que 
ha passat és que a Can Roquetes hi ha hagut un canvi enormement, radical, vull dir, en el que 
s'ha urbanitzat una zona immensa i això ha provocat una situació com l'actual. Una altra és 
que des d'aquest Ajuntament i no és per posar-me floretes perquè jo no hi era, s'han fet unes 
actuacions importants durant aquests anys que tots hem estat joiosos de conèixer i de 
disfrutar, però que han sigut enormement breus perquè desgraciadament s'ho ha endut tot 
l'aigua. 
I aleshores hi ha una situació prou clara que és que hi ha d'haver també una unió política de 
tots els partits que anem en aquesta línia i que desitgem trobar una solució per parlar amb els 
agents que poden donat-se un cop de mà amb això, com són per exemple l'Ajuntament de 
Sabadell, que és responsable màxim en el fons d'aquesta situació i a l'ACA malgrat que hem 
de recordar que l'ACA ja tenim un altre problema en una altra banda del nostre municipi que 
al final hem hagut de posar els calés nosaltres, cuidado, siguem conscients d'això. Per tant, no 
serà fàcil. 
Però que nosaltres hem de treballar en aquesta direcció i en comptes de riure'ns dels 
problemes dels altres, no, hem d'anar en la direcció de buscar una solució en el futur perquè 
jo crec que tampoc tota la vida estarem en aquesta situació, vull dir, algun dia canviarà i és 
important que nosaltres anem tots de la mà per buscar una solució en aquest lloc singular del 
nostre municipi, que tots tenim interès en salvaguardar perquè la situació actual és una 
situació de SOS, aquesta és la pura realitat. Fins i tot, l'altre dia estàvem comentant de que hi 
ha possibilitats de que fins i tot la carretera pateixi les conseqüències del desgavell que està 
produint els diferents aigüats que acaben caient.
Aleshores, vull dir, jo crec que d'aquí sí que ha de sortir una postura ferma en aquesta 
direcció de tots els partits que vulguin apuntar-s'hi, compteu amb nosaltres. Nosaltres hi 
estarem i intentarem ser allà on calgui perquè això sigui una realitat.
És difícil a curt termini trobar una solució però evidentment tots hem d'anar de la mà en 
aquesta direcció. Compteu que el nostre vot és evidentment favorable.

Sr. Colomer: En principi agrair la possibilitat d'explicar això que queda ben explicat en la 
moció, però bé, potser hi ha alguna contradicció en les dates o amb el temps, no vindria de 
dos anys, però, evidentment que el que ha passat és això que diem. El Torrent de Can 
Llobateres té una dinàmica hidrològica que fa molt temps era una. 
Es van fer unes actuacions en les quals en els projectes que vam treballar, que tots els grups 
van donar el seu suport amb unanimitat, per tant, va ser respaldat per tothom. Teníem com 
objectiu que es pogués passar pel camí fluvial de la zona fluvial del Ripoll i que travessava el 
Torrent de Can Llobateres. Allò era impracticable i allò està salvat i allò funciona. Aquest era 
el primer objectiu que teníem. Si recordem no es vam quedar aquí, vam seguir treballant i 
vam tirar torrent amunt i vam intentar posar-ho maco, com ja ho hem dit, i millorar-ho. Per 
tant, això ja està dit i no cal tornar-lo a repetir. 
En el decurs d'aquesta intervenció el procés hidrològic, la dinàmica hidrològica va canviar de 
qualitat, va canviar, si utilitzéssim un símil matemàtic d'aritmètica a geomètrica, d'una recta a 
una corba amb un pendent diferent. Va coincidir amb la intervenció que es feia posar en 
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xarxes, com bé exposa la moció, per intentar d'una manera no agressiva que el torrent tingués 
una vida, però això va coincidir en el temps amb aquest augment progressiu de l'erosió 
provocada per la no filtrabilitat de l'aigua i la impermeabilitat que anava augmentant a la zona 
que ja s'ha explicat.
Fins i tot, a l'acabar una de les últimes intervencions que es va fer, va ser intentant posar-hi 
aquest mur permeable que intentés frenar l'erosió, que no ha estat suficient. Aquest fenomen 
és conegut ja per l'ACA, a través del Consorci, a través nostre i de l'Ajuntament de Sabadell. 
Vull dir, que ja s'ha estat treballant un partit ens ha donat una prova que ja surt el nom. 
Alguna feina s'ha fet.
Jo crec que és bo, que aquesta moció surti amb el recolzament de tothom perquè ens permetrà 
treballar amb més força i a l'acabar, perquè esperem que s'acabi un dels problemes que teníem 
similar per una sensibilitat diferent i d'un calibre diferent amb els mateixos interlocutors, ara 
ens poguem donar consciència a aquests interlocutors que s'hi ha de posar quelcom més que 
la quantitat de mil euros, que ha esmentat el portaveu del Partit Popular, i que nosaltres 
l'Ajuntament de Barberà podem posar una quantitat d'un ordre, d'aquest ordre, però no podem 
posar la quantitat que exigeix fer els murs, fer els dipòsits, fer els recipients d'aturar l'aigua 
perquè baixi amb una agressivitat molt més petita. 
Per tant, dit això, és donar la conformitat, el vot favorable a aquesta moció i aprofitant-la com 
una compactació de l'opinió més forta per poder-lo portar als interlocutors esmentants.
Resumint, que votarem a favor i celebrem que tots els grups tinguin aquesta sensibilitat cap al 
torrent, cap a la singularitat dins de la zona fluvial del Ripoll de Can Llobateres, que no es 
limiti al camí que creua el riu al final del torrent on desemboca el Ripoll.
Gràcies.

Sr. Rodríguez: Sí, jo una mica per acabar.
Bé, reconèixer sí que el torrent està en mala situació. Òbviament, tots vam estar d'acord quan 
es va plantejar totes les obres de millora que es van fer al voltant del torrent, en que realment 
en aquell moment el torrent havia quedat molt bé. La veritat és que el canvi era espectacular 
i... però clar el problema el tenim ara, que contestant al Pere, sí que és cert que la carretera 
està patint una cosa que se'n diu fenòmens de marge, és a dir, està començant a tenir línies 
paral·leles a l'eix perpendicular, a l'eix de la via. I això normalment els biòlegs diuen 
fenòmens de marge i és possible que en algun moment, fins i tot, la carretera es vegi afectada.
I també és cert, com no, que la desembocadura del torrent que ens havia portat moltíssims 
problemes perquè cada dos per tres queia, és a dir, els que tenim la mala costum de sortir a 
passejar o a córrer per allà, més d'una vegada havíem de fer saltirons perquè el torrent se'n 
duia les obres que s'anaven fent. La última inversió amb aquella col·locació d'aquelles us ??? 
enormes perquè l'aigua pugui fluir per sota de la passera..., bé, doncs hi ha coses que donen 
resultat. Per tant, provem'ho.
Jo el que vull, és en primer lloc, agrair a tothom el fet d'haver votat la moció favorablement, 
això vol dir, que existeix aquesta sensibilitat a nivell de tots els partits del municipi.
I també encoratjar aquells partits que poden influir a través dels seus grups polítics i a través 
dels seus representants, que sou tots els que esteu aquí, menys nosaltres, perquè no estem 
representants al Parlament. Doncs que a través dels vostres representats en la màxima 
institució de Catalunya, doncs fer el possible perquè aquesta quantitat de 1000 euros, és a dir, 
si a la quantitat, a mi també em consta, que també algú per sobre de nosaltres ha vist aquesta 
necessitat, doncs que aquesta necessitat es transformi en una quantitat realista i que ens 
permeti doncs afrontar una solució, jo diria doncs la més definitiva possible perquè el que 
està clar és que solucions parcials ja hem intentat i amb els nostres recursos no podem arribar 
més enllà.
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Per tant, ja els hi dic, moltes gràcies a tothom i esperem que més aviat que tard, el Torrent de 
Can Llobateres tingui una solució que permeti que el puguin gaudir les generacions futures.
Gràcies.

Sra. del Frago: Un cop ja s'ha votat permeteu-me un segon i en la línia de tot el que s'ha 
parlat aquí. Sí que en l'elaboració dels pressupostos i la discussió tindrem l'oportunitat de 
veure quines possibilitats tenim de complir amb el que hem acordat en aquesta moció, però sí 
que voldria que tots els portaveus i regidors tinguéssin ben present que en segons quins casos 
a vegades cal que s'arribi a situacions límits i ho dic amb molt de temps per endavant.
Les decisions que aquest municipi, que aquest Ajuntament ha pres respecte al col·lector de 
Can Gorgs són conegudes i les sabem tots i les hem compartit tots i afecten o poden afectar a 
persones i a cases. En aquest cas, no és així, per tant, jo ho deixo sobre la taula també i a la 
consideració de tothom perquè a l'administració que li pertoqui, que té la responsabilitat, 
actuï i potser s'ha de tallar la carretera un parell de setmanes, no sé. Però ho deixo per 
endavant, que el cas no és el mateix. No és el mateix i que la disponibilitat econòmica i de 
diners i d'intervenció que aquesta ciutat ha fet i ha de continuar fent en el que és tot el parc 
fluvial del riu Ripoll i amb un FEDER que a sobre la pròpia Generalitat ens està posant 
problemes administratius i no sé quantes coses més, potser demanden que quan no hi ha una 
afectació directa a persones i a les seves cases, actuen d'una altra manera també. 
Únicament, ho deixo per la reflexió. Lògicament, compartint tot el que aquí posa.

_____________________

6.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL ICV-EUIA D'OPOSICIÓ AL PROJECTE DE LLEI D E 
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ  
LOCAL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA 
D'OPOSICIÓ AL PROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

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

"Els Alcaldes i Alcaldesses de tots els grups polítics, exceptuant el Partit Popular, van 
mostrar el passat 13 d'octubre a Madrid la seva posició radicalment contrària al Projecte de 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, llegint el següent manifest:

"El Gobierno presenta esta reforma con el Único objetivo de dar cumplimiento a la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el argumento de la carga 
financiera y económica que 1as corporaciones locales significan para la economía del país. 
Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las 
entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total 
olcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Estamos ante uno 
apreciación errónea de 1os fines constitucionales de la Administración Pública, que no son 
otros que servir eficazmente a 1os intereses de 1os ciudadanos y donde las restricciones 
presupuestarias constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones 
locales, y no un fin en sí mismo.
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Pero además, son 1as administraciones locales las únicos que están disminuyendo su nivel 
de endeudamiento, de tal modo que en 2012 más de tres mil ayuntamientos tuvieron 
superávit en sus liquidaciones presupuestarias.

El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor 1os servicios y si a 
este fin acude a 1os municipios, en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial, es 
porque percibe que de 1a cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus 
necesidades particulares tienen mejor acomodo.

La ampliación del ámbito territorial del Ente prestador provoca, indudablemente, la 
pérdida de atención a la particularidad; por otro lado, la eliminación de alternativas al 
ciudadano no provoca mayor bienestar o éste, sino pura prestación monopolística de 1os 
servicios y 1a clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir mayores pagos o 
copagos por el acceso a 1os mismos, 1o que indudablemente redundará en unos servicios de 
menor calidad y mayor coste para el ciudadano. Esta va a ser la consecuencia ineludible de 
la nueva ley: servicios de mucho peor calidad con un coste más elevado que tendrán que 
costear 1os ciudadanos.

Recordemos que la Ley de Bases del Régimen Local, al referirse al municipio, señala que 
éste es "marco por excelencia de la convivencia civil , cuya historia es en muy buena medida 
la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el 
equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y 
al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, 1os periodos de estancamiento o de 
retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades 
ciudadanas, que en siglos yo lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de 1as 
Municipios".

El texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas 
comunidades ciudadanos, que no resuelve en absoluto 1os problemas reales de estas 
entidades, que no son 1os de 1os alcaldes y alcaldesas sino 1os de 1os vecinos. Es un texto 
que en lugar de profundizar en las derechos democráticos de participación ciudadana, 
atenta decididamente contra ellos.

Los municipios y Entidades Locales Menores, tal como 1os concebimos en la actualidad, 
nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor administrar sus propios 
intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se inicia un proceso que, a 1o largo de 
los siglos permite a estos comunidades deshacerse de 1os vínculos de vasallaje que 1os 
unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente a los intereses de 1os ciudadanos del 
burgo y organizarse para la mejor gestión de sus intereses comunes. Hacernos desistir del 
ejercicio de nuestras históricas competencias supone hacernos renegar de lo que somos, 
recuperar modos de gestión territoriales que han decaído para suerte de todos muchos siglos 
atrás y negar el modelo de convivencia democrática por el que hemos optado, confundiendo 
el Estado Constitucional Autonómico con un Estado Antimunicipal.

Así, la demonización que en el proyecto de ley del gobierno se hace por un lado de la 
entidad local menor, reducto de gran tradición democrática y que no sólo debe conservar su 
cualidad de Entidad Local sino que debe ser regulada en cuanto a su competencia y 
financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo paradigmático de democracia 
participativa, propugnan un modelo que no podemos sino rechazar.
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Queremos rechazar también y muy enfáticamente el injusto reproche insinuado de las 
excesivas remuneraciones de muchos de 1os representantes municipales que, realizan un 
gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin prácticamente ninguna 
retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna.

El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 2014, erosiona 1a 
autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta 1os 
principios de proximidad y de equidad en la prestación de 1os servicios públicos, no  
respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni 1as distintas peculiaridades y 
realidades históricas reconocidas en 1os respectivos Estatutos de Autonomía y pone en 
peligro la prestación de 1os servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos 
en estos momentos de dura crisis económica.

Pero además, supone obviar los compromisos internacionales adquiridos por España con la 
firma de 1a Carta Europea de Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del 
compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en que las Entidades locales tengan 
"libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su 
competencia o atribuida a otro autoridad" pero sobre todo que "el ejercicio de las 
competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades 
más cercanas a 1os ciudadanos" y que por tanto "la atribución de una competencia a otra 
autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de 
eficacia o economía". Este desprecio en poco coadyuva a mantener una credibilidad 
exterior imprescindible en momentos de crisis como el actual, máxime cuando claramente el 
modelo propuesto no es ni más eficaz ni más económico.

Al contrario, el modelo propuesto por el gobierno significará una gran ineficiencia en la 
prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliaria agua potable, acceso a 1os núcleos de población y 
pavimentación de 1as vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para 
millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria , teleasistencia, menores, 
discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores ... dejarán de ser 
prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y 
eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. lneficiencia y mayor 
coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno.

Así en el caso de 1os municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la nueva 
redacción propuesta por el gobierno del articulo 26.2 de la Ley de Bases, vaciando de 
contenido competencial a éstos y disponiendo la prestación por las Diputaciones de servicios 
básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía municipal y a la eficiencia en la 
prestación de servicios imaginable. Sólo provocará servicios peores y más costosos.

Ante la propuesta gubernamental no somos solo 1os Alcaldes/as los que vemos con 
preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la 
misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, 
asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones 
sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.

Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de 
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una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria 
búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.

Debe ser a través del diálogo constructivo can las Entidades Locales como se debe abordar 
el desarrollo del capitulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en 
primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la 
elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen de impugnación por estas de 
éstas ante el Tribunal Constitucional.

Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia 
que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que 
regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, a fin de evitar la 
intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en 
base a estos principios consensuado con 1os Alcaldes/as en el que se materialicen las 
necesidades reales de 1os municipios y de las entidades locales menores.

Denunciamos pues o estamos en contra de la vulneración del principio de 
autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta 
Europea de Autonomía Local.

El Proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, 
frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión.

La invasión del marco competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que 
otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración 
Local a diferentes CCAA.

La reforma local que se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de objeciones de 
fondo que se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su carácter supletorio 
respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.

La inadecuación del contenido del Proyecto a las finalidades en que se 
fundamenta.

El Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor 
de la  contención del déficit publico.

Ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de 
las finanzas locales.

Finalmente manifestar la insolvencia del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la 
financiación de las corporaciones locales. El Proyecto de Ley incorpora modificaciones
substanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente reforma de 
la Ley de Haciendas Locales con el fin de adecuar su financiación a las responsabilidades 
que les encomienda".

Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple de Barberà del 
Vallès l'adopció dels següents acords:
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Primer. L'Ajuntament de Barberà del Vallès mostra el seu rebuig a la reforma de 
l'Administració Local i sol·licita al Govern de l'Estat que, per tal d'evitar la intervenció del 
Tribunal Constitucional, retiri el seu Projecte de Llei i elabori un de nou en base als principis 
del consens i dels compromisos polítics bàsics, comptant amb la participació de les 
administracions locals, tant directament com a través de les Comunitats Autònomes en  
l'àmbit de les seves competències.

Segon. Donar trasllat d'aquest acord als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al 
President del Govern i al President de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17 (9 PSC, 2 CiU, 4 PCPB i 2 ICV-EUiA) 
Vots en contra: 4 (PPC)
Abstencions: 0

_____________________

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

Sr. Rivera: Aquesta moció, realment, parla només d'una part del que significa el projecte de 
LRSAL. És una manera d'explicar resumidament, tot i que el text realment extens i per tant, 
no el llegiré perquè està a la preacta, però parla de quina és la situació que tenim mentre s'està 
tramitant LRSAL. A Catalunya, a més a més, la Llei de Governs Locals, que com molt bé ha 
dit l'alcaldessa no sabem de què morirem, si d'una o de l'altra.
Aquesta llei és un exemple més, lamentablement, de una cosa que el govern del Partit 
Popular diu que tothom està contra el PP i en realitat, al final descobrim que és el PP qui està 
contra tots. Perquè clar, en aquest cas està en contra dels ajuntaments perquè decideix que en 
determinats casos quan els ajuntaments no tenen una dimensió determinada a les seves 
competències en temes tan importants com és salut, com és educació, com són serveis 
socials, passaran a les diputacions. Això pot ser desconeixement o pot tenir un objectiu 
polític. Entenem que l'objectiu polític és l'estalvi, que és un altre eufemisme per dir, 
retallades. Per no dir retallades.
Faran una altra reforma, que en realitat el que farà com que les competències en aquest cas les 
tindrà la Diputació, doncs si hi ha alguna persona que no pot tenir accés a un dret haurà de 
reclamar a la Diputació.
Ara, vostès saben, que quan els ciutadans i ciutadanes tenim una necessitat o tenim una 
reclamació el que fem és anar al nostre Ajuntament. Doncs les ciutadanes i ciutadans 
d'aquestes poblacions menors no tindran aquest dret. I què passa? No passarà res, segons ens 
diuen del govern no passarà res perquè les diputacions fan aquest servei. Mireu, les 
diputacions són un ens que té un dèficit democràtic i que lamentablement també no hem 
sabut o no hem pogut desmantellar. De vegades no hem pogut perquè era necessari i en altres 
moments no hem sabut fer-ho.
Bàsicament, aquesta llei per aconseguir aquest objectiu d'estalvi, que estem parlant d'uns 
quinze mil milions en el període 2014-2016, en el que es basa és en treure les competències 
del nivell més baix, és a dir, anar contra el principi de subsidiarietat que queda reflectit a la 
carta europea d'autonomia local. No passa res perquè el govern de l'Estat ho pot fer tot i no ha 
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de respectar els compromisos internacionals. I sobretot es carrega la pròpia Constitució 
Espanyola que reconeix el dret a l'autonomia local. Que entre altres entitats tenen els 
municipis.
En resum, es vulnera el principi d'autonomia local. S'envaeixen les competències de les 
comunitats autònomes que tenen la competència del desenvolupament de les bases que ha 
d'aprovar el govern central. I sobretot, el que fa és carregar-se el finançament local. I tot això 
per què? Doncs per complir la llei d'estabilitat que tant el Partit Popular com Convergència i 
Unió van aprovar. I que és conseqüència d'una reforma constitucional que van aprovar el PP i 
el PSOE de l'article 335 de la Constitució. Llavors la nota positiva i que és el cos d'aquesta 
moció és que alcaldes i alcaldesses de totes les forces polítiques hem coincidit i hem fet el 
manifest que és el cos d'aquesta moció. Això vol dir que... exceptuant, al Partit Popular, 
disculpeu, pensava que ho havia dit. Totes les forces exceptuant el Partit Popular. La mala 
noticia és que no hi ha el Partit Popular i jo sí que demanaria abans de llegir la part 
dispositiva als representants del Partit Popular que en aquest cas, com en molts altres, no 
facin de defensors del govern central, sinó que facin de defensors de l'autonomia local perquè 
al final, vostès com nosaltres, formem part d'aquesta corporació i representem els mateixos 
ciutadans i ciutadanes de Barberà.
Per tant, sí que demanaria que evidentment el seu posicionament polític sigui el menys 
contradictori possible amb els seus correlegionaris, però que expressin alguna mena de 
sensibilitat en aquest tema perquè el que fa molt mal és escoltar unes defenses numantines de 
les propostes que es fa des del govern central que estan anant contra la ciutadania i estan 
anant sobretot contra la majoria de la gent, que són les persones que els voten a vostès també.
Per tant, sí que els demanaria aquesta sensibilitat.
I llegiré la part dispositiva que diu:
“Primer. L'Ajuntament de Barberà del Vallès mostra el seu rebuig a la reforma de 
l'Administració Local i sol·licita al Govern de l'Estat que, per tal d'evitar la intervenció del 
Tribunal Constitucional, retiri el seu Projecte de Llei i elabori un de nou en base als principis 
del consens i dels compromisos polítics bàsics, comptant amb la participació de les 
administracions locals, tant directament com a través de les Comunitats Autònomes en 
l'àmbit de les seves competències.
Segon. Donar trasllat d'aquest acord als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al 
President del Govern i al President de la Generalitat de Catalunya.”
Gràcies.

Sr. Ramon: El passat 26 de juliol el govern espanyol va aprovar el projecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Va entrar al Congrés de Diputats el 2 
d'agost i la seva tramitació ja ha finalitzat.
Ni tan sols s'ha debatut al Ple, sinó que l'aprovació s'ha fet en comissió en competència 
legislativa plena, és a dir, sense possibilitat de fer un nou debat al Ple del Congrés en aquests 
moments que ja s'està finalitzant. No sé si demà hi haurà la votació definitiva.
Aquesta llei que vol aprovar el govern espanyol és totalment perjudicial pel conjunt dels 
ciutadans i pel bon funcionament de l'administració pública.
En primer lloc, atempta com ja s'ha dit clarament contra l'autonomia local i contra el nostre 
autogovern recollit a l'Estatut de Catalunya. Vulnera la competència exclusiva que té la 
Generalitat de Catalunya en l'àmbit del règim local, art. 160 de l'Estatut. Ignora els principis 
que informen la carta europea d'autonomia local i la pròpia Constitució espanyola en el seu 
art. 140.
En segon lloc, posa en perill el sistema de serveis socials de proximitat i suposa un atac 
frontal a la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant 
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l'etapa democràtica. Així doncs la ciutadania veuria malmesa un model de convivència 
benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.
Aquesta llei canvia el sistema de prestació dels serveis municipals i els allunya de la 
ciutadania. Per exemple elimina la competència en serveis socials i de reinserció social dels 
ajuntaments en un termini d'un any. La competència de participació en l'atenció primaria de la 
salut en un termini de 5 anys i també les d'ensenyament, com ja s'han dit també pel company 
que m'ha precedit.
Finalment, la present llei no aporta millores a l'administració local, sinó que la castiga quan la 
seva gestió s'ha demostrat molt més eficaç que la de l'administració de l’Estat. 
Així doncs mentre que l'endeutament de l'Estat respecte al producte interior brut és del 75% 
el de tots els ens locals només representa un 4,5% del PIB. Tenint en compte que el deute de 
l'Ajuntament de Madrid, i m'atreveixo a dir-ho perquè tu has fet una referència al Partit 
Popular, el Partit Popular és qui governa l'Ajuntament de Madrid, el deute de l'Ajuntament de 
Madrid és un 25% superior a la suma del deute de tots els 947 ajuntaments catalans. 
Simplement, que en puguem prendre bona nota. Espero que... m'estranya que fins i tot el 
Partit Popular que en aquests moments té un enorme poder municipal en quantitat de 
municipis d'Espanya hi estigui aprovant una llei com aquesta, que a ulls de tots és retornar a 
èpoques pretèrites.
El nostre vot serà favorable a aquesta moció.
Moltes gràcies.

Sr. Fernández: Bien, le contesto primero al Sr. Pere Ramon. Nosotros hacemos esta reforma 
no para beneficiar a unos pocos ni a nosotros, sino para beneficiar el interés general.
El Sr. Rivera dice que no ha leído la propuesta, la declaración que nos ha presentado, 
nosotros nos la teniamos que leer, igual que nos hemos leído todas las mociones que les 
mandan de Madrid y por lo tanto yo lo que voy a hacer es leer la declaración, otra 
declaración, que es la que hicieron los cargos electos locales del Partido Popular en el 
Congreso de los Diputados para apoyar precisamente este proyecto de ley de racionalización 
y sostenibilidad de la administración local, para devolvérselo con la misma moneda.
“Los Alcaldes, Concejales, Presidentes de Diputación, de Consejos y de Cabildos Insulares 
del Partido Popular, ante la Cámara de la soberanía nacional donde se debate el Proyecto de 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, queremos expresar 
nuestro apoyo porque:

� Esta reforma viene a dar respuesta a reivindicaciones históricas del municipalismo y 
establecerá los parámetros que deben guiar la gestión de los Gobiernos Locales en el 
siglo XXI.

� Esta Ley va a realzar el papel de las Corporaciones Locales en el Estado de las 
Autonomías, poniendo fin al desequilibrio que se ha producido en su desarrollo. Las 
Entidades Locales han sido relegadas, hasta la fecha, a un papel inferior que no se 
corresponde con su papel político e institucional.

� La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con las 
medidas que introduce, va a dotar a las Entidades Locales de autonomía suficiente 
para ordenar y gestionar una parte de los asuntos públicos, tal y como declara la Carta 
Europea de Autonomía Local.

� Las Entidades Locales pasan, por tanto, a ocupar el sitio que les corresponde dentro 
del sistema constitucional español, reconociéndoseles que las mismas son Estado, 
como lo son las Comunidades Autónomas.

� Esta Ley, con la ordenación y clarificación competencial que acomete, va a eliminar la 
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superposición de competencias entre Administraciones. Partiendo de la autonomía 
local constitucionalmente garantizada, rellenará el vacío normativo de atribución 
competencial a los Entes Locales de acuerdo a los principios de descentralización y 
subsidiariedad.

� La Ley viene, por tanto, a dar respuesta a una reivindicación largamente demandada 
por los Gobiernos Locales que es acabar con uno de los más graves problemas que 
han tenido desde el comienzo de la democracia: tener que destinar una parte de sus 
presupuestos a atender competencias que corresponden a otras Administraciones, 
particularmente, autonómicas.

� La Ley va a proceder a una clara, racional y sobretodo, definitiva, delimitación 
competencial entre las tres Administraciones. De esta forma, evitando los 
solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas, las 
duplicidades y triplicidades entre Administraciones, España ganará en competitividad. 
Y, además, se garantizará que cada Administración cuente con los recursos necesarios 
para sostener la prestación de unos servicios públicos de calidad.

� La Ley viene a reconocer, por tanto, la importancia de la Administración Local, la que 
mejor conoce las necesidades cotidianas de los españoles por ser la más cercana a los 
ciudadanos. Una Administración, la Local, que, además, está demostrando su 
compromiso con los objetivos de austeridad y de rigor presupuestario, dando ejemplo 
al resto de administraciones públicas.

� Estas cualidades de las Corporaciones Locales se han tenido bien presentes a la hora 
de redactar esta norma, lo que se ve claramente en cómo se ha diseñado el sistema 
para atender a los Ayuntamientos la prestación de servicios delegados por otras 
Administraciones.

� Por primera vez se va a cumplir el principio de lealtad institucional, ampliamente 
reivindicado por los municipios. Así, toda delegación de competencias del Estado o 
de las CCAA deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria 
anual, con cobertura del cien por cien del coste del servicio y garantizando su cobro 
mediante mecanismos de reintegro preestablecidos como, por ejemplo, reteniendo  
cantidades adeudadas de Participación en los Ingresos del Estado.

� Todos los Ayuntamientos que se encuentren en equilibrio presupuestario podrán 
ofrecer a sus vecinos los servicios que consideren, además de los obligatorios, 
siempre que no los esté prestando ya otra Administración. No hay ningún artículo ni 
disposición en esta norma que se lo impida.

� Cualquier municipio, con independencia de su situación económica y de su tamaño, 
podrá prestar aquellos servicios que les delegue la Administración competente, 
financiados al 100% por dicha Administración en virtud de un convenio, cuya 
duración no será inferior a cinco años y, en caso de incumplimientos en los pagos, 
contará con la garantía financiera del Estado.

� En definitiva, con esta reforma el ciudadano se sitúa en el centro de la acción política 
y la política al servicio del ciudadano para que no haya desigualdades ni 
discriminaciones.

� Y es que ningún ciudadano verá mermados los servicios que recibe, sin importar su 
residencia, viva donde viva. No se va a suprimir ningún servicio, pero sí se establecen 
mecanismos para que no haya solapamientos ni duplicidades, sino solo una 
administración que lo preste. Gracias al principio de una administración/una 
competencia, no volverá a haber servicios duplicados, costosos o ineficientes que, al 
final tienen que ser sostenidos por los ciudadanos vía impuestos.

� Se mantienen todos los servicios sociales. Todos los ciudadanos recibirán atención 
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social y servicios sociales. Su prestación queda garantizada en esta Ley con 
independencia de qué la administración es la que asume la gestión, en razón de la 
distribución competencial o de la asignación eficiente de recursos.

� Las Diputaciones Provinciales, con el consentimiento de cada Ayuntamiento, podrán 
ampliar y mejorar la labor que actualmente realizan de colaboración y coordinación, 
especialmente con los municipios más pequeños y del medio rural.

� Igual que lo han hecho al cumplir los objetivos de déficit y la reducción de su nivel de 
endeudamiento, las Entidades Locales van a seguir dando ejemplo a todas las 
Administraciones al establecer por esta Ley unos topes homologados de retribuciones, 
número de eventuales y concejales con dedicación exclusiva.

� Mediante la publicidad del coste de sus servicios, los Gobiernos Locales también 
exponen su compromiso con la transparencia de su gestión y demuestran ser sensibles 
a las demandas de los ciudadanos. 

Una reforma que garantiza los derechos de los ciudadanos, porque las personas deben ser lo 
primero, y las Administraciones deben especializarse en la prestación de aquellos servicios 
que cada una de ellas mejor presta a los ciudadanos.” 
Por todo ello el Partido Popular va a votar en contra. 
Gracias.

Sr. Rodríguez: De vegades en fan vostès enveja perquè jo no tinc res per llegir.
No, jo ara, parlant en serio, és a dir, disculpins si a algú li ha semblat una mica fora de to el 
que acabo de dir, però nosaltres, a veure, òbviament votarem a favor de la moció perquè 
estem en contra d'aquesta llei que acaba minvant, malgrat tot el que es digui, en la capacitat 
que tenen els ajuntaments com a primera administració i més propera d'oferir serveis als seus 
ciutadans, però deixant això de banda. Des de la Plataforma, també volíem fer una altra 
reflexió i és que no sé la manera de fer-ho o com vehicular-ho, però a vegades acabem 
convertint el Ple municipal en una mena de mini Parlament de l'Estat i la Plataforma enten 
que això no ha de continuar. Jo penso que hem de posar..., ens hem de posar un límit en 
aquelles mocions o en aquelles coses que tenen poc o res a veure. En aquest cas, obviament, 
sí que té a veure. Aquesta mateixa intervenció que estan fent vostès aquí, l'han fet al 
Parlament de Catalunya, l'han fet al Parlament de l'Estat, l'han fet a les diputacions, l'han fet 
als consells comarcals,... és a dir, hi penso que al final és tot el mateix. És a dir, és tornar a 
convertir o anar repetint el mateix debat. El que passa que cada vegada anem baixant més i al 
final acabarem, com ja hem fet en més d'una ocasió, repetint aquest mateix debat a les juntes 
de portaveus.
Ja li dic, nosaltres la nostra opció en aquest cas era que aquestes mocions es poguessin 
aprovar per Junta de Portaveus perquè pensem que és el fòrum on es pot fer i no que el Ple 
municipal es converteixi en un Parlament, sobretot de coses que queden una mica allunyades 
del sentiment i de la necessitat del municipi. 
Ja dic, òbviament que no posaré en dubte la importància que té l'aprovació d'aquesta llei, 
sobretot la importància, el sentiment de la Plataforma, la importància negativa que tindrà 
sobre el nostre futur, però penso que això mateix podem dir-ho en altres aforaments, en altre 
fòrum i veure realment que el Ple de l'Ajuntament doncs parla sobre qüestions com les que 
hem parlat avui, per exemple, doncs el resum de quines bonificacions i de quins ajuts estem 
donant, qui les rep, quines quantitats... Penso que és molt més engrescador i molt més creatiu 
això que discutir en aquest cas, doncs això, d'una qüestió que malgrat que ens afecta doncs no 
tenim cap mena de prerrogativa ni cap mena de possibilitat de canvi, com no sigui, doncs 
això el dret a la discrepància que bé tot i tenir-lo penso que aquest no seria el lloc per 
manifestar-ho.
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Per tant, ja li dic. Demanar disculpes si l'acudit ha pogut ferir alguna sensibilitat i sobretot 
doncs que tingui vostès presents de cara al futur doncs que el sentiment de la Plataforma és 
aquest. És a dir, que en algun moment determinat, doncs la Plataforma arribarà a la conclusió 
de no votar  ni a favor ni en contra i abstenir-nos en qualsevol moció que no sigui simplement 
limitada a l'àmbit purament local. Gràcies.

Sr. Báez: Bona nit de nou.
Jo crec que sí que és bo que una moció com aquesta sigui debatuda en aquest Ple perquè sí 
que és cert que cada fòrum té el seu auditori i ara a nosaltres ens estan escoltant per la ràdio, 
això es llegirà en una acta... i jo crec que aquesta és una moció molt important o un tema prou 
important i que afecta òbviament de ple al món local perquè la puguem treballar. 
I en el mateix to de broma que deia vostè, quan li manqui algun argumentari demana-me'l que 
jo li donaré també, que no tinc cap problema amb això.
Jo crec que aquí ha passat com a Madrid ha passat. És a dir, tots els partits, excepte el Partit 
Popular, tenim clar que treure competències als ajuntaments no comporta millorar l'eficiència 
sinó senzillament és allunyar els centres de decisió d'on esdevenen els problemes. És a dir, la 
reforma de l'administració local en la que treballa el govern del Partit Popular està clar que 
treu competències i que capacitats de gestions als ajuntaments, això és obvi i es tracta d'una 
reforma que és regressiva i que, evidentment, prioritza la recentralització dels serveis i que no 
garanteix el bon funcionament de l'administració ni uns serveis públics de qualitat que donin 
resposta a les necessitats de la ciutadania per tot això que es deia perquè ençà que tot va cap a 
les diputacions. Encara nosaltres, que ja ho abordaré, com que som un municipi que estem 
entre mig o partir dels 20 mil, encara conservarem alguna, tot i que hi ha alguna que també 
se'n va.
Jo crec que des de l'administració local s'han assumit de sempre les competències que no eren 
municipals, ja sabem quines són les impròpies i que han arribat a assumir un 32% del 
pressupost municipal. Això creiem que és donar resposta, evidentment, com deia el portaveu 
que l'ha presentat als veïns i veïnes perquè som l'administració més propera, és la que rep de 
primera mà les necessitats diàries de la seva població i el problema serà si alguna vegada algú 
ha d'anar a picar a la diputació perquè és que d'entrada esbrinar aqui  qui  és qui és molt fàcil, 
però la Diputació té tants edificis a Barcelona que ja no es sabrà a quin edifici s'ha d'adreçar. 
Per tant, imagineu-vos el problema.
I, després, home, jo crec que tenim un camí, una trajectòria de més de 30 anys democràcia 
contribuint a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de cada ciutat, no de 
Barberà, de cada ciutat, de cada municipi. Per tant, també creiem que estem preparats per 
oferir o poder oferir aquest tipus de serveis.
Jo crec que tenim una estructura que no és molt amplia, però és la justa i necessària per poder 
administrar i entenem també que permet de la manera que ho portem ara, doncs, home, també 
permet un estalvi que jo no sé si s'arribarà a aquest estalvi si al final, com m'imagino no es 
només que es quedi a la diputació, sinó que al final s'arribi a la privatització d'aquests serveis. 

Pero obviamente no puede ser de otra manera la reforma del Partido Popular no podía dejar 
de ser un ataque al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y de la democracia municipal, o 
sea es un ataque directo. Es una reforma que quiere despojar de competencias, de entrada, al 
95% de los ayuntamientos, es decir, a aquellos menores de 20 mil habitantes. En nuestro caso 
como he dicho no nos va a pillar tan fuerte o no nos van a dar un golpe tan fuerte pero 
cuidado con los temas de educación y las políticas sociales que sí que están diciendo que 
pasaran a las comunidades autónomas. Por lo tanto, ojo con ese tema.
Entendemos que es una reforma, como se ha dicho aquí que supone la privatización de los 
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servicios públicos, que presta los ayuntamientos y que es un ataque frontal al municipalismo. 
Creemos que no evita duplicidades, que no produce ahorro, que no aclara competencias 
municipales porque entre otras cosas lo que nos ha hecho es desmontar algo, que ya veremos 
como decía antes la alcaldesa a ver que es lo que pasa con... y que es eso... de momento nos 
ha complicado la vida, porque si lo que pretendía era aclarar las competencias, ahora mismo 
estamos que no sabemos cuales serán nuestras competencias a partir del 1 de enero y ni 
mucho menos garantiza la financiación. 
O sea, lo que realmente hace es quitar competencias a los ayuntamientos para dárselos a la 
diputación, que yo entiendo que debe ser un paso previo, como decía antes a la privatización 
de los servicios.
Eso sí, el Partido Popular sigue empecinado en imponer una ley que todos rechazan. Lo ha 
hecho con la reforma laboral, lo ha hecho con la reforma de la educación, con la del sistema 
eléctrico, ahora con la de la administración local,... es decir, le da igual porque hasta el propio 
consejo de estado con su dictamen le dio un varapalo tremendo a esa ley, o sea, vamos le 
llegó a decir que no justificaba el ahorro, todos esos cambios de estructura que proponía y 
que tampoco acreditaba la prestación de servicios por parte de las diputaciones provinciales. 
O sea, que el propio dictamen del consejo de Estado ya les dice que ni por un lado ni por el 
otro van a ir bien pero bueno, ellos siguen adelante y que además también les dijo que esos 
servicios tampoco les garantiza que vayan a poderse realizar con menor coste del que ahora 
tiene prestado por los ayuntamientos. Es igual, ellos siguen para adelante y bueno pues ya 
está. Obviamente nos han leído su manifiesto en el que se han reunido, ese contra todos los 
demás o todos los demás contra ese. Eso no...
Decir o aclarar que el propio dictamen acaba recomendando al gobierno que revise en 
profundidad el texto para darle coherencia y rigor a lo que carece, no nos olvidemos que el 
Consejo de Estado al final  también está formado por los propios del Partido Popular, que al 
final han comulgado con esta ley porque les han dicho “O firmais esto o os echamos”, debe 
ser algo así. 
Pero bueno, en fin. 
Es obvio que no han repasado el texto que sugería el Consejo de Estado y que bueno que 
además le pedía que lo hiciera de forma conjunta con el mundo local para dar soluciones 
ajustadas y sobretodo ajustadas a la Constitución. Y digo bien porque tiene muchísimas taras 
de anticonstitucionalidad, es decir, yo en los seminarios que he estado, como supongo que 
vosotros también, o sea muchos profesores y catedráticos de derecho constitucional y 
administrativo han dicho que esta ley se pega de cabeza contra la propia Constitución. Ya 
veremos al final como se acaba esto. Yo seguramente entiendo que acabará en el 
constitucional pero mientras lo que no sabemos es a qué atenernos o qué hacer. 
En fin, que han tirado adelante un proyecto que está deslavazado, que no soluciona nada y 
que como he dicho antes sí hace mucho daño.
Sí que es cierto que han regulado esto de los concejales con sueldo y tal, pero cuidado, que 
los han regulado de qué manera, o sea al alza. En un municipio como Barberà, como Sant 
Quirze o como Ripollet nos podemos permitir el lujo de tener 10 concejales a dedicación 
exclusiva, cobrando 55 mil euros. Y 7 cargos de confianza, bueno ellos lo llaman personal 
asesor, que estos pueden llegar hasta 100 mil. Obviamente ni nos lo podemos permitir, ni lo 
vamos a hacer pero a lo mejor otros ayuntamientos del PP sí que lo hacen porque ya les viene 
bien para atraer clientela. 
O sea que... en fin, que ahí está el tema. Yo no sé como se va a recolocar al personal afín, 
supongo que esto es una puerta que abren para llegar a ello.
Per tant, abans d'acabar sí que m'agradaria recordar a les administracions locals no són ni 
molt menys les que tenen un pes, com s'ha dit també, més rellevant en el deficit públic. El 
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déficit público de las administraciones locales es de un 4,1% y de este... el Pere ha hecho una 
referencia a los municipios de Cataluña, yo hago una referencia a todos los municipios de 
España. El gobierno del Partido Popular de la ciudad de Madrid ya gasta o ha asumido un 
25% de este 4,1, que es ni más ni menos que la friolera de 7 mil millones de euros de los 28.
Por tanto, estamos ante unos datos económicos y un nivel de administración que no sabemos 
donde vamos a llegar y ni si realmente será capaz de cumplir con el objetivo que se han 
previsto. 
Y entendemos que la reforma al final tiene por objeto la privatización de los servicios 
públicos, que obedece a criterios económicos sin tener en cuenta los criterios sociales ni de 
calidad de vida y que tampoco resuelve definitivamente el problema de la financiación local, 
como se está reclamando desde las entidades municipalistas.
Por todo ello, obviamente daremos soporte a la moción.
Gracias.

Sr. Rivera: Molt breument, donar les gràcies pel suport i sobretot per les aportacions, siguin 
per afegir o siguin per dir hem de posar un límit.
Nosaltres entenem que aquesta moció, en concret i la que vindrà després té una incidència 
total i directa en l'activitat que fem en aquesta casa, per tant, entenem que complint amb 
aquest criteri, que es deia des de la Plataforma. Això en primer lloc.
En segon lloc, a veure, per fer un aclariment, el dèficit públic conjunt total de les 
administracions locals és del 0,3, el dèficit. És el deute acumulat el que és un 4,1, però el 
dèficit és molt poquet. 
Estem parlant que el dèficit de l'Estat total és més del 10%, per tant, fixin, és una xifra molt 
petita i tenint en compte que aquesta gestió que en aquesta llei es tracta a tothom per igual no 
és tot per igual perquè hi ha ajuntaments que han fet una bona gestió econòmica i això no 
significa res. Aquí arramblem amb les competències de tothom. Després li donarem, bé, clar, 
si volen les administracions superiors i serà no ja l'autonomia local, sinó la tutela per part de, 
per exemple, de les diputacions o de la comunitat autònoma, en aquest cas la Generalitat de 
les entitats locals, això no es autonomia local.
Miri, i responent al Partit Popular, hem escoltat amb molta atenció el seu manifest i la 
conclusió que trèiem és que aquesta petició que els fèiem d'intentar no convertir això en el 
debat que es fa des del govern de l'Estat sinó que tinguessin una sensibilitat, doncs no. Aquí 
el vostre manifest ho posem en un altre manifest. 
Això ho pagarem, aquesta actitut per part dels càrrecs locals del Partit Popular que no estan 
empenyen en la direcció correcta, ho pagarem. I ho estem pagant perquè estem en una 
tramitació parlamentària que està acabant, està sent un rodillo, una apisonadora.
I segon, aquestes paraules que diu al seu manifest que aquesta reforma afavoreix la 
autonomia local, compleix amb la carta d'autonomia local europea... mirin, al final, acabarem 
per no creure'ns res del que ens diuen i no vostès, sinó des de la direcció del Partit Popular 
perquè clar no pujarem els impostos, no farem rebaixes socials, no farem retallades,... li sona 
de la campanya electoral?
Finalment, això, aquesta reforma beneficia estrictament a les grans empreses i perjudica, no 
només a les entitats locals, sinó també a la petita i mitjana empresa perquè, fixis, quan els 
serveis passin a les diputacions els concursos seran agregats, això què significarà, unes 
garanties molt més grans a les quals no podran fer front les petites empreses.
Els concursos públics se'ls quedaran les grans empreses, perquè al final aquí no es tracta de 
beneficiar a la majoria, com diuen, sinó beneficiar la minoria, l'1% o el 0,1% que són els de 
sempre, els que se'n beneficien d'aquesta crisi - estafa.
Per tant, em sap molt greu però no podem compartir aquestes reflexions que es fan des del 
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Partit Popular.
Agrair el suport, agrair les paraules i lamentablement haurem de recorrer a allò que diu la 
moció, que no volem recorrer que és la via del Tribunal Constitucional, que sí que la tenim 
oberta també els municipis per defensar l'autonomia local.
Lamentablement haurà de ser així perquè el desitjable seria que hi hagués un esperit de 
diàleg. Gràcies.

____________________

6.3 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL ICV-EUIA RELATIVA A L'AVANTPROJECTE DE 
REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA 
RELATIVA A L'AVANTPROJECTE DE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC.

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

"El passat mes de juliol, el Govern de l'Estat va iniciar un procés de profunds canvis 
normatius agrupats en l'anomenada Reforma Energètica. Recentment ha aprovat també 
l'Avantprojecte de Llei del Sector Elèctric que ha remès a les Corts Generals per a la seva 
tramitació urgent i entrada en vigor immediata.

No és acceptable que una reforma d'aquest abast i profunditat, que modifica una llei vigent 
durant els últims 16 anys, es faci en només quatre mesos sense transparència ni una adequada 
discussió amb els agents implicats.

La reforma de la llei del sector elèctric afecta directament a les corporacions locals en tres 
qüestions de gran importància:

- En primer lloc perquè suposarà una forta i nova pujada (ja ho ha fet en un 60% en els 
últims 5 anys) del preu de l'electricitat en augmentar-se el termini fixe de la mateixa. 
El cost de l'electricitat sempre ha estat una part rellevant del pressupost municipal, 
que ara a més es veurà subjecte a ajustaments periòdics previsiblement a l'alça. A 
més, la reforma permetrà a les companyies elèctriques comercialitzadores tallar el 
subministrament elèctric inclús per als serveis essencials: bombers, centres sanitaris, 
col·legis, etc.

- En segon lloc, aquesta pujada de la factura afectara encara més als ciutadans en 
situació econòmicament vulnerable, agreujant el problema de la pobresa energètica, 
que s'estima que ja pateix un 10% de la població, i a la qual molts ajuntaments han de 
fer front des dels serveis socials

- Finalment, tindrà un impacte negatiu sobre l'activitat econòmica del municipi, ja que 
manté la moratòria en la construcció de noves plantes renovables, reduint la retribució 
de les ja existents i bloquejant l'autoconsum, fet que suposara la destrucció d'ocupació 
vinculada directament o indirecta al sector, la pèrdua d'inversions, la reducció de la 
recaptació associada al desenvolupament de noves
instal·lacions o l'augment de costos a petits comerciants i indústries per l'augment 

de tarifes.
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La reforma senyala les renovables com a úniques responsables de la insostenible econòmica 
del sistema elèctric, sotmès a un deute creixent que el govern no esta sabent resoldre. 
Novament, és necessari senyalar que:

- Les renovables poden ser proveïdores de la major part de l'energia elèctrica que 
consumim. Com a exemple els primers 9 mesos de l'any han aportat el 40% de 
l'energia elèctrica consumida, i malgrat aquest fet, des del 2009 s'apliquen polítiques 
d'ofegament de les energies renovables en benefici del carbó, el gas i la nuclear. La 
reforma insisteix en aquest objectiu, mantenint la moratòria de construcció de noves 
plantes, modificant a la baixa retribucions per a les ja construïdes i amb un disseny 
retributiu imprevisible en un futur.

- L'autoconsum, una realitat que s'imposarà aviat per raons de costos i simplicitat, amb 
que la ciutadania pot cedir part de l'electricitat que genera a la xarxa quan no la 
consumeixi, evitant pèrdues per transport i avançant en la sobirania energètica, ha 
estat bloquejat amb un peatge sobre la generació que no s'ha realitzat en cap altre país 
del món.

- Com ja s'ha dit, les renovables son una font de riquesa en el nostre país, generant 
ingressos per a molts ajuntaments per la dispersió territorial de moltes instal·lacions 
de potencies relativament baixes, en contrast amb les grans centrals de combustible 
fòssil i nuclear. Encara mes important es la seva contrastada capacitat de generació 
d'ocupació, des de l'enginyeria i fabricació de panells solars i aerogeneradors, fins a la 
instal·lació i manteniment, amb capacitat de revitalitzar l'activitat econòmica de 
mitjanes i petites poblacions.

- A mes, l'eficiència, l'estalvi, l'autoconsum i les renovables son instruments necessaris 
per tal de reduir les importacions energètiques. En un país amb una alta dependència 
(un 80% quan la mitjana de la Unió Europea es del 50%) hauria de ser prioritari un 
canvi del model energètic per tal de protegir-nos de l'alça dels preus del petroli i el 
gas.

- Les primes a les renovables són una compensació que retribueix els costos ambientals, 
socials i de subministrament que la resta de fonts no internalitzen, i són anàlogues a 
altres enormes primes i incentius que reben les energies convencionals més enllà de la 
seva retribució de mercat. Les renovables, a més, baixen el preu majorista de 
l'electricitat.

El conjunt de mesures impulsades, ja aprovades o en tramitació:

- Pretén solucionar el dèficit de tarifa (deute que l'Estat té amb les elèctriques) amb 
l'augment de recaptació mitjançant el creixement del consum elèctric i del preu que 
paguem els consumidors, sense solucionar problemes regulatoris de fons ni limitar els 
beneficis caiguts del cel que reben des de fa anys nuclears i hidràuliques, que son 
propietat de les grans elèctriques.

- Ha modificat l'estructura del rebut augmentant el pes de la part fixa de la mateixa no 
associada al consum d'energia, i per tant desincentivant l'estalvi l'eficiència en el 
consum, suposant pujades d'aproximadament un 10% en un consumidor mitjà amb 
una potencia contractada de 5 kW.

- L'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric entra en contradicció amb avenços cap a la 
sostenibilitat. En concret, amb la Llei 8/2013 de Rehabilitació i actualització del Codi 
Tècnic de l'Edificació, que ha elaborat el Ministerio de Fomento per a reactivar 
l'economia i crear ocupació mitjançant l'autoconsum, l'eficiència i la rehabilitació 
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energètica d'edificis, en compliment de les Directives Europees d'Eficiència 
Energètica. Aquesta reforma farà que sigui inviable en la pràctica.

Amb aquest conjunt de mesures no s'impulsa la lluita contra el canvi climàtic des del sector 
de la generació d'electricitat, que en 2012 va ser el que mes va contribuir (amb un 23,5% del 
total) a les emissions de C02. L'últim informe del Panell Gubernamental sobre Canvi 
Climàtic, publicat a finals de setembre, confirma l'augment de les temperatures i la reducció 
de precipitacions i de l'aigua disponible en els països de l'arc mediterrani. El nostre país serà 
un dels més afectats d'Europa. Retardar la reducció d'emissions ens col·locarà en una situació 
molt més difícil en un futur molt proper.

Espanya, com la resta de socis europeus, va acordar el març de 2007 complir tres objectius 
per a l'any 2020: reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte del 
1990, millorar un 20% l'eficiència energètica i assolir el 20% d'energia primaria d'origen 
renovable. La Comissió Europea ha manifestat la seva preocupació per l'amenaça que suposa 
la política elèctrica del govern en el compliment d'aquests compromisos. 

Finalment, cal insistir en que aquesta reforma s'ha preparat sense participació dels afectats, 
ciutadania, ni administracions afectades, ni consumidors ni empreses del sector, i amb severes 
crítiques per part tant de l'òrgan regulador, la Comisión Nacional de la Energia, com de la 
Comisión Nacional de la Competencia.

El Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa al 
Ple Municipal de Barbera l'adopció dels següents acords:

Primer. Mostrar el rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sector elèctric que ha 
aprovat el Govern de l'Estat.

Segon. Exigir al Govern de l'Estat a respectar els compromisos adquirits en matèria de 
reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, impuls de les energies renovables i estalvi 
energètic.

Tercer. Per la seva part, l'Ajuntament de Barberà del Vallès es compromet a seguir impulsant 
l'eficiència i l'estalvi energètic, i la generació d'energies renovables en l'àmbit de les seves 
competències.

Quart. Comunicar els presents acords a la Mesa del Congres dels Diputats, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i a la Plataforma por un nuevo 
modelo energético."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17 (9 PSC, 2 CiU, 4 PCPB i 2 ICV-EUiA) 
Vots en contra: 4 (PPC)
Abstencions: 0

_____________________

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

Sr. Rivera: En aquest cas sí que faré lectura de la moció perquè em sembla que... per dos 
motius: un, perquè se'm fa difícil fer un resum perquè sigui entenedor i perquè hi ha una 
incorrecció en la moció que volem corregir. Per tant, faig lectura.
“El passat mes de juliol, el Govern de l'Estat va iniciar un procés de profunds canvis 
normatius agrupats en l'anomenada Reforma Energètica. Recentment ha aprovat també 
l'Avantprojecte de Llei del Sector Elèctric que ha remès a les Corts Generals per a la seva 
tramitació urgent i entrada en vigor immediata.
No és acceptable que una reforma d'aquest abast i profunditat, que modifica una llei vigent 
durant els últims 16 anys, es faci en només quatre mesos sense transparència ni una adequada 
discussió amb els agents implicats.” 

Faig un parèntesi, s'ha rebutjat per part del Partit Popular que en la tramitació parlamentaria 
poguéssim comparèixer tant associacions de consumidors, com cooperatives de producció 
que representen el sector de les energies alternatives. Tanco parèntesi.

“La reforma de la llei del sector elèctric afecta directament a les corporacions locals en tres 
qüestions de gran importància:
En primer lloc perquè suposarà una forta i nova pujada (ja ho ha fet en un 60% en els últims 5 
anys) del preu de l'electricitat en augmentar-se el termini fixe de la mateixa. El cost de 
l'electricitat sempre ha estat una part rellevant del pressupost municipal, que ara a més es 
veurà subjecte a ajustaments periòdics previsiblement a l'alça. A més, la reforma permetrà a 
les companyies elèctriques comercialitzadores tallar el subministrament elèctric inclús per als 
serveis essencials:...”

En aquest cas, dèiem bombers, en el text que hi ha la tramitació al Senat, queden exclosos 
d'aquest àmbit. L'art. 52 diu que els bombers i els seus aquarteraments no se’ls podrà tallar 
l'electricitat. Però quan la llei fa una enumeració dels serveis essencials queden fora, per 
exclusió, “...los centros sanitarios en que no existan quirófanos salas de curas y aparatos de 
alimentación acoplables a pacientes...” 

És a dir, aquí haurem de fer unes interpretacions en cada cas sobre si un centre sanitari se li 
pot tallar la llum o no. Disculpeu, aclaro, als hospitals tampoc, ho diu el projecte de llei, però 
als centres educatius, sí. Quan estiguin sense pagar quatre mesos, se'ls podrà tallar el corrent 
elèctric, el subministrament. Això és molt greu i això està en la tramitació que s'està fent a 
corre-cuita al Senat. Continuu.

“En segon lloc, aquesta pujada de la factura afectara encara més als ciutadans en situació 
econòmicament vulnerable, agreujant el problema de la pobresa energètica, que s'estima que 
ja pateix un 10% de la població, i a la qual molts ajuntaments han de fer front des dels serveis 
socials.
Finalment, tindrà un impacte negatiu sobre l'activitat econòmica del municipi, ja que manté la 
moratòria en la construcció de noves plantes renovables, reduint la retribució de les ja 
existents i bloquejant l'autoconsum, fet que suposara la destrucció d'ocupació vinculada 
directament o indirecta al sector, la pèrdua d'inversions, la reducció de la recaptació associada 
al desenvolupament de noves instal·lacions o l'augment de costos a petits comerciants i 
indústries per l'augment de tarifes.”
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Això també ens afecta i molt.

“La reforma senyala les renovables com a úniques responsables de la insostenible econòmica 
del sistema elèctric, sotmès a un deute creixent que el govern no esta sabent resoldre. 
Novament, és necessari senyalar que:

− Les renovables poden ser proveïdores de la major part de l'energia elèctrica que 
consumim. Com a exemple, els primers 9 mesos de l'any han aportat el 40% de 
l'energia elèctrica consumida, i malgrat aquest fet, des del 2009 s'apliquen polítiques 
d'ofegament de les energies renovables en benefici del carbó, el gas i la nuclear. La 
reforma insisteix en aquest objectiu, mantenint la moratòria de construcció de noves 
plantes, modificant a la baixa retribucions per a les ja construïdes i amb un disseny 
retributiu imprevisible en un futur.

− L'autoconsum, una realitat que s'imposarà aviat per raons de costos i simplicitat, amb 
que la ciutadania pot cedir part de l'electricitat que genera a la xarxa quan no la 
consumeixi, evitant pèrdues per transport i avançant en la sobirania energètica, ha estat 
bloquejat amb un peatge sobre la generació que no s'ha realitzat en cap altre país del 
món.

− Com ja s'ha dit, les renovables son una font de riquesa en el nostre país, generant 
ingressos per a molts ajuntaments per la dispersió territorial de moltes instal·lacions de 
potencies relativament baixes, en contrast amb les grans centrals de combustible fòssil i 
nuclear. Encara més important és la seva contrastada capacitat de generació d'ocupació, 
des de l'enginyeria i fabricació de panells solars i aerogeneradors, fins a la instal·lació i 
manteniment, amb capacitat de revitalitzar l'activitat econòmica de mitjanes i petites 
poblacions.

− A mes, l'eficiència, l'estalvi, l'autoconsum i les renovables son instruments necessaris 
per tal de reduir les importacions energètiques. En un país amb una alta dependència 
(un 80% quan la mitjana de la Unió Europea es del 50%) hauria de ser prioritari un 
canvi del model energètic per tal de protegir-nos de l'alça dels preus del petroli i el gas.

− Les primes a les renovables són una compensació que retribueix els costos ambientals, 
socials i de subministrament que la resta de fonts no internalitzen, i són anàlogues a 
altres enormes primes i incentius que reben les energies convencionals més enllà de la 
seva retribució de mercat. Les renovables, a més, baixen el preu majorista de 
l'electricitat.

El conjunt de mesures impulsades, ja aprovades o en tramitació:

− Pretén solucionar el dèficit de tarifa (deute que l'Estat té amb les elèctriques) amb 
l'augment de recaptació mitjançant el creixement del consum elèctric i del preu que 
paguem els consumidors, sense solucionar problemes regulatoris de fons ni limitar els 
beneficis caiguts del cel que reben des de fa anys nuclears i hidràuliques, que son 
propietat de les grans elèctriques.

− Han modificat l'estructura del rebut augmentant el pes de la part fixa de la mateixa no 
associada al consum d'energia, i per tant desincentivant l'estalvi l'eficiència en el 
consum, suposant pujades d'aproximadament un 10% en un consumidor mitjà amb una 
potencia contractada de 5 kW.

− L'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric entra en contradicció amb avenços cap a la 
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sostenibilitat. En concret, amb la Llei 8/2013 de Rehabilitació i actualització del Codi 
Tècnic de l'Edificació, que ha elaborat el Ministerio de Fomento per a reactivar 
l'economia i crear ocupació mitjançant l'autoconsum, l'eficiència i la rehabilitació 
energètica d'edificis, en compliment de les Directives Europees d'Eficiència Energètica. 
Aquesta reforma farà que sigui inviable en la pràctica.

Amb aquest conjunt de mesures no s'impulsa la lluita contra el canvi climàtic des del sector 
de la generació d'electricitat, que en 2012 va ser el que més va contribuir (amb un 23,5% del 
total) a les emissions de C02. L'últim informe del Panell Gubernamental sobre Canvi 
Climàtic, publicat a finals de setembre, confirma l'augment de les temperatures i la reducció 
de precipitacions i de l'aigua disponible en els països de l'arc mediterrani. El nostre país serà 
un dels més afectats d'Europa. Retardar la reducció d'emissions ens col·locarà en una situació 
molt més difícil en un futur molt proper.

Espanya, com la resta de socis europeus, va acordar el març de 2007 complir tres objectius 
per a l'any 2020: reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte del 
1990, millorar un 20% l'eficiència energètica i assolir el 20% d'energia primaria d'origen 
renovable. La Comissió Europea ha manifestat la seva preocupació per l'amenaça que suposa 
la política elèctrica del govern en el compliment d'aquests compromisos. 

Finalment, cal insistir en que aquesta reforma s'ha preparat sense participació dels afectats, 
ciutadania, ni administracions afectades, ni consumidors ni empreses del sector, i amb severes 
crítiques per part tant de l'òrgan regulador, la Comisión Nacional de la Energia, com de la 
Comisión Nacional de la Competencia.

El Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa al 
Ple Municipal de Barbera l'adopció dels següents acords:

Primer. Mostrar el rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sector elèctric que ha 
aprovat el Govern de l'Estat.

Segon. Exigir al Govern de l'Estat a respectar els compromisos adquirits en matèria de 
reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, impuls de les energies renovables i estalvi 
energètic.

Tercer. Per la seva part, l'Ajuntament de Barberà del Vallès es compromet a seguir impulsant 
l'eficiència i l'estalvi energètic, i la generació d'energies renovables en l'àmbit de les seves 
competències.

Quart. Comunicar els presents acords a la Mesa del Congres dels Diputats, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i a la Plataforma por un nuevo 
modelo energético.”

Gràcies.

Sr. Ramon: Bé, com ja ho has llegit casi bé tot no s'hi pot afegir gran cosa. Per tant, farem 
una intervenció d'acord amb el posicionament del meu partit respecte a aquest tema.
El govern espanyol va aprovar el passat 20 de setembre el projecte de llei del sector elèctric 
que es va a començar a debatre al Congrés dels Diputats al mes d'octubre.
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Aquest projecte de llei és un pas més de la reforma energètica del govern del PP, ja que amb 
anterioritat es va aprovar el RD 9/2013 que diu garantir l'estabilitat financera del sistema 
energètic i que alhora complementava reals decrets anteriors dels anys 2012 i 2013.
Arran de la reforma del sector energètic els ajustaments arribaran als 4500 milions d'euros, el 
necessari per evitar el dèficit de tarifa, el forat per la diferència que hi ha entre uns ingressos 
que no cobreixen els costos del sistema, segueixi creixent. L'increment en el preu de la llum 
farà que els consumidors aportin 900 milions addicionals, es retalli el que reben les 
companyies elèctriques tradicionals en uns  1.350 milions d'euros, s'elimini el sistema de 
subvencions renobables, uns altres 1.350 milions d'ajust i el govern espanyol, a més a més, 
assumeixi 900 milions d'euros a través dels pressupostos generals de l'Estat que evidentment 
paguem tots els espanyols.
Durant el període 2004-2010 el preu de l'electricitat en l'economia familiar ha augmentat un 
59% fent que haguem de tenir cura en el consum i fins i tot arribar a parlar de pobresa 
energètica pel que respecta al consum industrial ha augmentat en un 90%, cosa que fa que la 
nostra industria sigui menys competitiva. 
Durant el 2013 l'increment del preu de l'electricitat ha estat del 4%, mentre que l'augment de 
la inflació entre setembre de 2012 - setembre de 2013 ha estat del 0,5%, això suposa un 
autèntic cop a l'economia de les famílies i de les empreses ja prou castigades pels efectes de 
la crisi econòmica.
Cal tenir en compte que l'electricitat és un factor de competitivitat importantíssim que afecta 
a sectors com la industria el comerç, el turisme i els serveis.
Les empreses catalanes estan pagant un 28,7% més que les alemanyes amb el que això 
comporta de llast per a la competitivitat. A més a més, aquesta reforma, el conjunt del sector 
energètic amb el peatge de l'autoconsum, atempta contra la sostenibilitat ambiental castigant 
les energies renovables.
Per finalitzar cal afegir que la reforma envaeix competències en l'àmbit energètic de la 
Generalitat i a la vegada ens allunya dels objectius de la unió europea de disposar d'una 
energia segures sostenible i competitiva i de l'objectiu de reduir el 20% del consum d'energia, 
reduint 20% les emissions dels gasos efecte hivernacle i elevar la contribució de les energies 
renovables al 20% del consum, tal com ja has evidenciat i has exposat en la teva intervenció.
El nostre vot, evidentment serà també favorable, com en l'anterior moció en aquesta.

Sr. Fernández: Bien, yo del sector eléctrico conozco poco o nada. Y supongo que los de aquí 
difícilmente sabemos interpretar o saber qué es lo que pone en la factura de la luz.
Entonces igual que al Sr. Rivera le han enviado desde Madrid, o desde donde fuera, su 
argumentario del sector eléctrico y al Sr. Pere Ramon los suyos también. 
Yo pregunté evidentemente que estaba pasando con esto del sector eléctrico que nos 
plantaban esto en este Pleno. Y me explicaron la historia pero toda la historia, desde el 
principio. 
Y resulta que en 2003, gobernando el Partido Popular, efectivamente la factura cubría los 
costes del modelo eléctrico que había entonces, que era cuando se introdujeron las energías 
renovables y había incentivos, evidentemente, había incentivos que pagábamos todos a esas 
empresas, no olvidemos Sr. Rivera que cuando está hablando de incentivos a renovables es 
que el dinero de todos nosotros, de todos los contribuyentes van a parar a empresas que se 
dedican a esto. Por lo tanto, iban a parar a empresas que se dedicaban al sector de las 
renovables.
En 2004, cuando entra el PSOE, con Zapatero, se cree el campeón de Europa en renovables y 
empieza a subvencionar de forma alarmante este tipos de energías, hasta tal punto que la 
factura eléctrica, lo que pagamos todos en nuestra factura no cubre, no puede pagar esas 
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subvenciones que se estaban otorgando a los productores de energías renovables. De hecho, 
el dato que me dan es que en 8 años, de 2003 a 2011, las primas que es así como se llama a 
esa subvenciones que pagábamos todos a estas empresas de energía renovable, crecieron un 
320%. 
A partir del año 2005, concretamente, la factura que pagamos todos de la luz dejaba de pagar 
entre 3000 y 5000 millones de euros al año. Es decir, que el Estado no recaudaba entre 3000 y 
5000 millones que sí que tenía que pagar por el coste de la energía. 
A finales de 2011 vuelve otra vez el Partido Popular y se encuentra con un escenario pues 
como ha pasado en todos los restantes sectores como la sanidad que es la quiebra absoluta. 
Concretamente, en el sector eléctrico la cifra era insostenible de 25 mil millones de euros, esa 
era la deuda acumulada. 
En enero de 2012 el gobierno del PP, de Rajoy, tomó medidas evidentemente excepcionales 
para acabar con esta sangría, que no lleva nada más que evidentemente a la quiebra.
Y qué hizo, pues el déficit de tarifa previsto para el 2012 que era de 10.500 millones de euros, 
de no hacer nada, se hubiera mantenido ahora y estaríamos en una situación insostenible. Y 
en cambio se redujo a 4.500 millones, es decir, de 10.500 a 4.500, 6.000 millones de euros en 
un solo año. Y esto sin tocar la sanidad ni la educación, ni los servicios sociales, Sr. Rivera.
Y esto es evidente que ha beneficiado el interés general y ha beneficiado directamente a los 
ciudadanos, ayudando también al derecho que tenían esas empresas que ya habían puesto 
instalaciones de este tipo. Pero claro, todavía quedaban 4.500 millones de déficit, es decir, 
cada año si se mantuviera el mismo sistema habría una diferencia entre lo que se recauda por 
las facturas de la luz y lo que cuesta de 4.500 millones de euros. Y ese es el problema, no es 
que el gobierno quiera fastidiar a la gente, es que hay un problema de 4.500 millones cada 
año. Y por lo tanto, precisamente para atajar este problema, que al fin y al cabo se debe a los 
compromisos que hizo el Sr. Zapatero es por lo que se ha hecho esta reforma. Por lo tanto, el 
interés del gobierno es la de atajar definitivamente el problema del déficit tarifario que 
arrastramos desde 2005 y que nos hubiera llevado o nos llevaría a 40 mil millones de deuda 
tarifaría en 2020 de no hacer nada. Por lo tanto, desde nuestro partido entendemos que es 
necesaria y urgente.
Gracias. 
Por lo tanto, nuestro voto, perdón, va a ser en contra.

Sr. Rodríguez: Nosaltres no tirarem d'argumentari perquè no en tenim, però des del punt de 
vista del ciutadà de Barberà, què implica aquesta llei? Doncs, miri, implica que un projecte 
que havia costat endegar, que havíem estat molt de temps donant-li voltes, pel qual ens 
podíem convertir en generadors d'energia, en que podíem injectar l'energia a la xarxa, fins i 
tot, en alguns edificis podíem arribar a l'autoconsum,... tot això s'ha caigut perquè no ho 
podem fer. És a dir, des del punt de vista local perquè ja hem sentit argumentaris de tota 
mena. Això, que més? Doncs que pagarem la llum més cara. Està claríssim. És a dir, a partir 
del gener la llum ens costarà més cara.
Si tens una superfície en la que pots posar-te unes plaques solars o un aerogenerador doncs no 
ho podràs fer-ho perquè està prohibit l'autoabastiment en base a posar unes tarifes que fan que 
sigui totalment irrentable autoabastir-te d'energia.
Bé, això, des del punt de vista local, aleshores en aquest cas, òbviament nosaltres votarem a 
favor d'aquesta moció, però votarem per això. Ja li dic, a part de l'argumentari... hi ha coses 
de l'argumentari que des del punt de vista de ciutadà de a peu també seria discutible i és que 
les empreses elèctriques ens diuen que tenen un dèficit tarifari, però qui marca el preu de 
l'energia, el marquen elles. Clar, si jo sóc l'empresari que produeix és que el preu li puc posar 
el que em doni la realísima gana. Hauríem de veure si aquest dèficit tarifari no té a veure amb 
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la utilització de material obsolet, amb l'exportació de determinades fons d'energia, que són 
molt poc rentables i molt poc eficients, és a dir... aquí hi haurien moltes més coses a parlar. 
Ja li dic, això com a ciutadà normal.
Ara com a Plataforma el que tenim claríssim és que hem de votar a favor d'aquesta moció 
senzillament perquè la butxaca dels ciutadans de Barberà es veurà afectada i perquè 
malauradament un projecte que va costar molt de temps tirar endavant i que ens hagués 
beneficiat i ens hagués suposat doncs convertir-nos en productor d'energia, abaixar el cost 
energètic d'aquest ajuntament, col·laborar provocant menys gasos d'efecte hivernacle... tot 
això doncs aquesta llei ens ho enfonsa. És pot estar molt d’acord amb l’argumentari que li 
penjen a la pàgina web, però la veritat és que pel ciutadà de Barberà aquesta llei no té la més 
mínima avantatge, suposo que per FECSA ENDESA potser sí. Gràcies.

Sr. Colomer: Bona nit, una altra vegada.
He sentit moltes coses i molt ben explicada la moció i algun argument que el portaveu de la 
Plataforma ha esmentat ara, evidentment, ha caigut un projecte per un comú de coses com 
s'han esmentat. 
Però jo tiraria una miqueta més lluny per posar on està l'origen d'aquest deute, el preu qui ho 
fixava de corrent, quines eres les fonts de la generació: carbó, nuclear, hidroelèctrica? No, no 
barregem coses. La hidroelèctrica és una qüestió, en aquí és el preu. El carbó i les nuclears 
tenen unes prevendes que generen que aquest preu sigui elevat i que vagi creant un cost 
tarifari. S'ha volgut penjar a una data i a un nom un tipus de renovables com la causa d'aquest 
dèficit tarifari. Sí que pot ser cert que l'hagi augmentat, però no és la única causa i potser en 
un ajust com ja es va anar fent hi hagués hagut suficient per no treure la il· lusió d'enviar 
menys CO

2 
a l'ambient, generar més amb les energies renovables i poblacions com la nostra i 

moltes altres que s'havien pensat tirar endavant projectes de generació d’energia elèctrica 
fotovoltaica ens podien portar a una rebaixa del preu que pagaríem. Cosa que ara el que està 
passant és que més d'un 1.200.000 famílies han hagut de patir  talls de corrent elèctrica 
perquè no poden pagar el rebut, alguns al cap de dos dies el paguen, altres el paguen... sí que 
és cert que en 48 hores si el pagues te'l donen, però per què el tallen?, perquè la corrent s'ha 
pujat com ja hem dit un percentatge, aquest any del 4%, quan la inflació ha estat a una altra 
ordre. Però i els sous? I el poder adquisitiu de la gent? No és d'aquest ordre és negatiu, amb la 
qual cosa, això anirà a més. I això és el que ens passa a qui a Barberà i passa en general. 
És a dir, que aquesta reforma el que hauria de contemplar és una millor generació de 
renovables amb un preu més ajustat sense que hi hagi un mal ús d'aquesta energia, que això 
es va produir en certes èpoques, però evidentment faríem més factible que el ciutadà del 
Barberà i tots els ciutadans el tinguessin més barat. 
A Europa, ja ho diu la moció, la dependència dels combustibles fàcils és gairebé la meitat de 
la que tenim aquí a Espanya, quan el sol que tenim aquí a Espanya és gairebé, posem-hi el 
30% més del sol que tenen, per exemple, a Alemanya o als països nòrdics que estan apostant 
per aquestes fons d'energia. És a dir, que comentant tot això, el que proposa la moció, 
plenament d'acord des del nostre punt de vista, el nostre partit utilitzant un argumentari 
general i particular cal posar una mica de seny en el tipus d'energia que produïm en quant a 
l'origen i al cost. I no deixar que les prevendes que tinguin certes companyies, que no n'hi ha 
cap que tanqui d'aquestes, per alguna cosa deu ser, siguin els que manin el preu. Que el 
govern el fixi i que no digui ara que el reparteix el cost perquè i abans què passava abans 
quan augmentava el deute, per què ho feia? Doncs per evitar això, cal votar a favor de la 
moció.
Gràcies.
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Sr. Rivera: Novament, agrair el recolzament majoritari d'aquesta casa, dels grups. 
Entenem que,  com molt bé ha dit el Sr. Colomer, aquí no es tracta només d'un argumentari 
general de com ens afecta com a ciutadans, però també de com ens afecta com a 
administració i en la qualitat de serveis que podrem prestar.
Mireu, la qüestió de les tarifes elèctriques i de les factures elèctriques les coneixem. Vull dir, 
això és una jungla. Per entendre la factura has de contractar un servei extern perquè t'ho 
expliquin i perquè t'ajudin a fer eficiència i estalvi energètic.
Amb aquesta llei es carreguen això, l'estalvi i l'eficiència ja no serveix per res perquè la part 
fixa del rebut puja, per tant, quin sentit tenim?
I per no estendrem, cap al Partit Popular. Miri, les primeres renovables que vostè diu que ens 
afecten a tots tenen una justificació que per molt que no siguem especialistes en el tema del 
mercat elèctric, les podem entendre. 
A vostè, que és jurista, segur que ha estudiat el tema de les externalitats negatives, és a dir, 
quan hi ha un mercat que produeix uns perjudicis cap a la societat i això no està en el preu, no 
hi ha cap repercussió, això és una externalitat negativa. Les renovables no generen residus, no 
generen gasos d'efecte hivernacle. Per això té sentit primar-les, no per res.
El dèficit tarifari és dèficit de vergonya. Ja ho han explicat altres portaveus, però miri si jo 
puc fixar el preu i el preu de tota l'energia elèctrica que es fa en la subhasta acaba sent el de la 
més cara, sense tenir en compte els costos de produir l'energia, això és una estafa. Això és 
poca vergonya.
Miri, evidentment quan diu “Estaríamos en una situación insostenible”, estem en una situació 
insostenible. Mentre les elèctriques tenen beneficis multimilionaris més d'un milió de llars 
han vist com els tallaven la llum. Vostè pensa que això no és insostenible? Vostè pensa que 
ha pujat les tarifes i beneficiant encara més i solventant aquest suposat aquest dèficit de tarifa 
en 3 o 4 anys això beneficiarà a la majoria de la població? No. 
El que s'hauria de fer és veure de quina manera s'apliquen els costos al preu, no és normal que 
en una suposada autonomia de mercat sigui una part la que domina totalment l'oferta i 
determina la demanda perquè miri quan es tracta de béns que no són de primera necessitat, 
doncs miri, cadascú que fixi el preu, però quan sense més remei hem de deprendre de 
l'electricitat per viure, això no es pot permetre. L'organisme regulador hauria de regular.
Finalment, no és que el gobierno quiera fastidiar a la gente. Només faltaria. Escolti, clar, no 
és que vulgui fastidiar-nos el que passa és que vol beneficiar als seus amics. Als seus amics 
cada dos per tres doncs el col·loquen als consells d'administració. Però, miri, el sector de les 
renovables té molts beneficis. Un és que no té externalitats, dos és que és sostenible i tercer 
és que genera ocupació.
Tot això, amb aquesta llei, el govern del Partit Popular s'ho carrega mirant pel benefici de qui, 
doncs com abans ho explicaven, mirant el benefici d'uns quants i a costa de qui, de la majoria, 
de la immensa majoria i sobretot de les persones i de les famílies que tenen menys recursos.
Per tant, ens agradaria... tot i que veiem que és un impossible. Que des del grup municipal del 
Partit Popular, que està representant a tota la ciutadania de Barberà, es tingués aquesta 
sensibilitat i es mirés pels interessos de la ciutadania de Barberà.
Gràcies.

_____________________
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6.4 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL ICV-EUIA DE CONDEMNA DE LA DICTADURA 
FRANQUISTA I DE SUPORT I ADHESIÓ A LA QUERELLA 4591 -10 
DEL JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS AIRES, PER DELICTES DE 
GENOCIDI I LESA HUMANITAT CONTRA ELS RESPONSABLES D E 
LA CONCULCACIÓ DELS DRETS HUMANS DURANT EL 
FRANQUISME.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA DE 
CONDEMNA DE LA DICTADURA FRANQUISTA I DE SUPORT I ADHESIÓ A LA 
QUERELLA 4591-10 DEL JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS AIRES, PER DELICTES 
DE GENOCIDI I LESA HUMANITAT CONTRA ELS RESPONSABLES DE LA 
CONCULCACIÓ DELS DRETS HUMANS DURANT EL FRANQUISME.

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

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El juliol de 1936 la sublevació militar encapçalada per Franco, va provocar una cruenta 
guerra civil que va acabar amb el derrocament del Govern legítim de la II República i la 
instauració d'un règim totalitari basat en la persecució i l'aniquilació física dels defensors de 
la llibertat, de la justícia social i dels drets de les persones.

Aquest règim dictatorial, fou mantingut per l'exercit, l'oligarquia i l'església catòlica durant 
els següents quaranta anys mitjançant la més ferotge repressió de qualsevol oposició, 
utilitzant per aconseguir-ho mitjans que és poden qualificar com a genocidi contra el seu 
propi poble.

Aquest règim va representar el desmantellament de les institucions democràtiques, provocan 
no sols l'exili obligat de regidors, polítics i sindicalistes, sino també el desmantallament 
d'entitats de tipus cultural i associatiu.

Després de la mort del dictador, davant l'empenta de la lluita popular i la pressió internacional 
és produí un canvi de règim però que, malgrat tot, garantia la impunitat del franquisme.

Trenta cinc anys més tard, una jutgessa argentina promou una causa contra el franquisme i els 
seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i lesa humanitat, delictes que ni prescriuen ni 
poden ser amnistiats per cap tipus de llei de "Punt Final".

Tot i sent tramitada des d'instàncies internacionals, aquesta querella comença a esquerdar el 
mur d'impunitat del franquisme, contra el que tantes persones i organitzacions socials estem 
colpejant. resulta per tant, un fet de transcendental importancia en la lluita per la Justícia, la 
Veritat i la Reparació dels danys causat a centenar de milers de víctimes del franquisme.

Per tot això exposat, el grup municipal ICV-EUIA proposa al Ple de l'Ajuntament de Barberà 
del Vallàs els següents acords:

PRIMER- L'Ajuntament de Barberà del Vallès condemna la sublevacio militar-feixista 
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dirigida pel general Francisco Franco Bahamonde el juliol de 1936, contra el règim republicà 
legítimament constituït l'any 1931. Com també, es condemna el règim dictatorial posterior 
que durant quaranta anys reprimí tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia 
social i els drets de les persones.

SEGON- En aquesta linia de compromís, l'Ajuntament de Barberà del Vallès manifesta el seu 
suport i adhesió a la Querella 4591-10 del Jutjat nº1 de Buenos Aires, República Argentina, 
que gestiona la magistrada Maria Servini de Cubria per delictes de genocidi i lesa humanitat 
contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el franquisme.
TERCER- L'Ajuntament de Barberà del Vallès insta als seus ciutadans a donar suport a 
aquesta querella contra els crims del franquisme. 

QUART- Notificar aquest acord a la Xarxa ciutadana de suport a la querella argentina contra 
els crims del franquisme i l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica i 
Democràtica de Rubí Neus Català."

RETIRADA DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i prèvia a la seva retirada de 
l’ordre del dia, es van produir les intervencions següents:

Sr. Rivera: A veure, agrair als grups que li han donat suport a la Junta de Portaveus i, en tot 
cas, si hem de retrobar el debat o si el Partit Popular vol debatre, ho farem a la Junta de 
Portaveus.

_____________________

7 DONAR COMPTE AL PLE 

7.1 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

_____________________

8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
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Conforme a l'art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
es presenta una moció pel procediment d'urgència.

_____________________

8.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL PSC DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI D E 
REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS PRESENTAT PEL GOVERN 
CENTRAL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE REBUIG A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS 
PRESENTAT PEL GOVERN CENTRAL.

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

"El passat 13 de setembre, el govern central va aprovar l’avantprojecte de Llei reguladora del 
Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat 
Social. Una reforma que suposarà una reducció de les expectatives de pensió dels futurs 
pensionistes, però que a més, per primera vegada, afectarà també als actuals pensionistes, que 
veuran com perden poder adquisitiu.

D’altra banda,  des que els governs de dretes de Catalunya i Espanya, CiU i PP, han assumit 
el poder, la Llei de la dependència, una altra mesura de protecció que incidia directament en 
el col·lectiu de la gent gran, ha estat retallada i paralitzada. Segons la Asociación de 
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, hi ha 116 beneficiaris menys cada dia de l’últim 
mes al sistema de dependència a Espanya, i a Catalunya tenim 32.550 persones en llista 
d’espera, ja sigui esperant cobrar la prestació a la que tenen dret o esperant a ser valorades, 
mentre el Departament de Benestar anuncia un mes rere l’altre retallades en les prestacions i 
serveis excusant-se en el mantra de la caixa buida.

Tot això unit al copagament, deixant fora del sistema públic de salut 425 medicaments que 
des d’ara els pacients han de pagar íntegrament, el nou copagament per farmàcia hospitalària 
per malalts crònics, la pujada de l’IVA que ha suposat un encariment d’un 7% en la cistella 
de la compra, les retallades en serveis socials, i l’increment de les despeses bàsiques de llum, 
gas, aigua i  transport,  estan fent que la gent gran sigui un  dels col·lectius més castigats per 
les darreres mesures del Govern.

La proposta del PP, al marge del Pacte de Toledo, preveu que les pensions pugin sempre com 
a mínim un 0.25% a l’any, en comptes d’apujar-les segons la desviació anual de l’IPC, com 
figura a la normativa actual, fet que suposa una important pèrdua de poder adquisitiu.

És a dir, estan proposant baixar totes les pensions: les que ja es cobren, perquè la fórmula de 
revalorització que contempla la reforma suposa una pèrdua real de poder adquisitiu de totes 
les pensions, any rere any, i les futures, perquè les fórmules que s’estableixin faran més difícil 
accedir a una pensió i la seva quantia serà menor que les actuals.
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Cal recordar que la pensió mitjana actual, amb prou feines és de 800 euros mensuals, i  molts 
pensionistes reben pensions molt per sota d’aquesta quantitat: més del 50% no sobrepassen 
els 700 euros i el 25% de les pensions contributives i la totalitat de les no contributives, estan 
per sota del límit de la pobresa.

Per això cal que diem prou a aquest atac injustificat a un sector de la població que ha dedicat 
la seva vida a treballar, a defensar i construir un sistema de protecció social des de la llibertat 
i la igualtat d’oportunitats. Unes generacions que ara, estan assumint la gran responsabilitat 
de tirar endavant les seves famílies en un moment en què clarament hauria de ser la seva 
etapa de gaudi i autorealització.

Cap situació de crisi financera i econòmica ha de posar en tela de judici el progrés d’aquests 
anys de lluita i fites aconseguides a nivell legislatiu i social per això hem treballar de la mà de 
les entitats locals i supramunicipals, dels grups municipals, de les agrupacions, i de 
col•lectius ciutadans que estiguin disposats a defensar el nostre sistema de benestar.

L’alternativa a les polítiques d’austeritat és possible: mesures de reactivació econòmica, 
polítiques d’estímul i noves vies d’ingrés.

Per tot això, el sotasignant proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament  de Barberà del Vallès a l’Avantprojecte de Llei de 
Reforma del Sistema de Pensions presentat pel Govern Central, que injustificadament pretén 
rebaixar el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals i futures.

2. Davant les taxes d’atur actuals de desocupació i l’envelliment de la població, manifesta 
que la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, 
adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, garanteix la sostenibilitat del 
sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat Social amb el que compta el Sistema Públic 
de Pensions Espanyol pot fer front a situacions socioeconòmiques com la que estem 
travessant actualment.

3. Reafirmar què qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de tenir el consens 
dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en el marc del Pacte de Toledo.

4. Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, a tots els grups 
parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya."

_____________________

El Sr. secretari informa que d'acord amb el que disposen els arts. 82.3 i 97.2 del Reial 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al no haver estat dictaminat 
prèviament aquest punt de l'ordre del dia per la corresponent Comissió Informativa, resulta 
necessari, amb caràcter previ al seu debat i votació de fons, ratificar la seva inclusió en l'ordre 
del dia de la sessió. Tot seguit, aquesta va quedar aprovada amb 17 vots a favor (9 PSC, 2 
CiU, 4 PCPB i 2 ICV-EUiA) i 4 vots en contra del PPC, donant lloc a continuació al 
corresponent debat i votació de fons, amb el resultat següent: 

VOTACIÓ:
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Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17 (9 PSC, 2 CiU, 4 PCPB i 2 ICV-EUiA) 
Vots en contra: 4 (PPC)
Abstencions: 0

_____________________

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

Sr. Báez: Hola, bona nit de nou.
No llegiré la moció, donat que ja consta a la preacta del Ple, però sí que sobre la preacta 
anirem xerrant, ho anirem comentant aquesta reforma del sistema de pensions presentat pel 
govern central.
Mireu, aquesta és una reforma que suposarà una reducció de les expectatives de pensions dels 
futurs pensionistes. Però, a més a més, per primera vegada afectarà també als actuals 
pensionistes, que veuran com aniran perdent el poder adquisitiu.
Des de que... ens passen més coses, és a dir, la llei de dependència que és una altra mesura de 
protecció que indicia directament sobre aquest col·lectiu de gent gran, que ha estat retallada i 
paralitzada. 
Tot això unit al copagament, deixant fora del sistema públic de salut 425 medicaments, que 
ara òbviament els pacients han de pagar íntegrament, la pujada de l'IVA, l'encariment d'un 7% 
de la cistella de la compra, l'increment de les despeses bàsiques de la llum (com s'ha comentat 
ara mateix), del gas, de l'aigua, el transport... estan fent que la gent gran sigui uns dels 
col·lectius més castigats per aquestes darreres mesures.
La proposta del Partit Popular, al marge del Pacte de Toledo, preveu que les pensions pugin 
sempre com a mínim un 0,25%, en comptes de pujar-les segons la desviació anual de l'IPC, 
com ha estat fins ara. Fet que, evidentment, suposa una gran pèrdua de poder adquisitiu. És a 
dir, estan proposant baixar totes les pensions, les que ja cobren perquè la formula de 
revalorització que es contempla suposa una pèrdua real de poder adquisitiu i les futures 
perquè les formules que s'establiran, òbviament faran més difícil accedir a una pensió i a la 
seva quantia serà menor que les actuals.
En aquest sentit, cal recordar que la pensió mitja amb prou feines s'arriba als 800 € mensuals i 
que més del 50% dels pensionistes no sobrepassen els 700 € de pensió i el 25% de les 
pensions contributives i la totalitat de les no contributives estan per sota del limit de pobresa.
Per això cal que diem prou a aquest atac injustificat que sobretot va a parar cap a un sector de 
la població que en definitiva ha dedicat tota la vida o tota la seva vida a treballar, a defensar i 
construir un sistema de protecció social des de la llibertat i la igualtat d'oportunitats i que són 
unes generacions que ara, a més a més, estan assumint una gran responsabilitat, que és la de 
tirar endavant les seves famílies en un moment en que clarament hauria de ser la seva etapa 
de gaudi o d'autoorganització.
Jo crec que cap situació de crisi financera i econòmica ha de posar en tela de judici el progrés 
que en aquests anys hem assolit de lluita i fites a nivell legislatiu i social.
I per tot això el que faríem és des d'aquí ara mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Barberà a 
aquest avantprojecte de llei de reforma de les pensions, que ha presentat el govern central del 
Partit Popular i que injustificadament preten rebaixar el poder adquisitiu de les persones que 
són pensionistes tan les actuals com a futures.
I el que hem de fer també o el que volem és que el sistema de la Seguretat Social garanteixi la 
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sostenibilitat del sistema i que el Fons de Reserva de la Seguretat Social amb el que compta 
el sistema públic de pensions espanyol per fer front a situacions socioeconòmiques com la 
que estem travessant actualment.
Per tant, també volem reafirmar que qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha 
de tenir el consens dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en el marc 
del Pacte de Toledo. Gràcies.

Sr. Rivera: En primer lloc, saludem aquesta iniciativa. Aquest grup i aquesta organització 
s'ha manifestat contra la reforma que es va fer al 2010 i ens manifestem contra aquesta 
reforma, però és bo que arribem a la conclusió conjunta que s'ha tocat ja un límit, això que 
diuen de les línies vermelles, aquesta és ja insostenible.
Penseu que hi ha molts milions de llars que depenen de les pensions, lamentablement. Aquest 
és el país que tenim, no tenim un país de faula, ni que està sortint de la crisi ni brotes verdes 
ni llum al final del túnel, aquesta és la realitat que tenim. I aquesta reforma de les pensions 
accentua tres qüestions i serè molt breu perquè el temps de tothom és molt valuós.
La primera, ens diuen que hi ha una despesa excessiva en pensions. I això és mentida, no hi 
ha una despesa excessiva. Gastem menys que la mitjana de l'Unió Europea. El problema és 
que hem de pagar el deute de salvar als bancs, aquest és el problema. Sí que hi ha diners però 
no es dediquen a que la gent visqui millor i no es dediquen a unes despeses com són les 
despeses socials, que el que fan al final és que l'economia rutlli, sinó que es concentra la 
riquesa en o les mateixes mans de sempre. Les que van crear la crisi estafa.
Segon, aquesta és una reforma ideològica, no ens enganyem, no és perquè hi ha crisi és una 
reforma que el que vol és repartir un pastis de 15 mil milions d'euros per les asseguradores 
privades i les entitats financeres, els que han creat l'estafa. Aquests.
I finalment, i també en sentit molt ideològic, aquesta reforma el que ens vol conduir és que 
les pensions ja no són un dret. Quan s'introdueix aquesta fórmula de càlcul que explicava el 
Sr. Báez, que ens diu, serà en funció de la previsió dels propers cinc anys amb els últims cinc 
anys. Aquí el que s'està fent és que es deixa de tenir un dret. Fins ara, quan tu havies cotitzat 
sabies que en funció de les cotitzacions, del temps i de les quanties tindries una pensió x. 
A partir d'ara, no ho sabrem. I això on el vol portar? Doncs que deixem de tenir drets i ens 
convertirà en beneficència. I tothom tindrà una pensió mínima perquè les condicions per 
accedir-hi seran molt dures. I al final els diners que no vagin a les cotitzacions de les pensions 
públiques aniran a les pensions privades.
Gràcies.

Sr. Ramon:  L'any 2011 es va aprovar una significativa i profunda reforma del sistema de 
pensions, fruit d'un intens procés de discussió en el marc del diàleg social i que fou acordada 
amb els agents socials.
El govern espanyol del PP va aprovar el RDLL28/2012 de mesures de consolidació i garantia 
dels sistema de Seguretat Social i van imposar de forma unilateral i contra la reforma 
consensuada anteriorment, entre altres mesures la disposició de no revalorar les pensions en 
la quantia equivalent  a la desviació entre l'IPC a 30 de novembre de 2012 i la previsió 
d'inflació aplicada a les pensions a principis d'any.
El govern de Rajoy ha incomplert l'obligació legal de revalorar les pensions cada any en 
funció del corresponent IPC previst per aquest any 2013, que és d'un 2,9, tot fixant un 
increment d'un 1% en totes les pensions que superin els mil euros mensuals i un 2% per les 
inferiors. En conseqüència ha suposat perdre l'augment de l'1,9% o del 0,9% de la quantia 
anual de les pensions del 2012, pèrdua que encara és més elevada a Catalunya, atès que l'IPC 
català és més alt. 
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El sistema vigent havia fet possible que els pensionistes estiguessin més emparats davant la 
profunda crisi que vivim des de l'any 2008, tot esmorteint que en aquest període l'increment 
del risc de pobresa entre la gent gran i permeten que moltes persones trobessin en les 
pensions dels seus pares o avis l’aixopluc que el sistema de protecció  social especific no 
oferia a moltes famílies on cap dels seus membres en edat adulta treballa.
El passat 13 de setembre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar unilateralment 
l'avantprojecte de llei que regula el factor de sostenibilitat i l'índex de revalorització anual de 
les pensions fixat per a l'any 2014 en un 0,25% el que significa una congelació encoberta de 
les pensions.
Aquesta nova forma d'actualització anual de les pensions deixa de tenir com a objectiu 
principal mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, simulant el risc de la inflació.
El sistema de pensions hauria de complir també el seu objectiu de garantir un sistema públic 
orientat a reduir el risc de la pobresa entre la gent gran i garantir ingressos suficients i propers 
als obtinguts mentre treballava. 
Aquesta reforma té el risc evident en un context d'alt nivell d'atur durant un període de temps 
llarg i de contenció de la despesa pública d'empobrir els pensionistes per la via de l'erosió, del 
seu poder de compra.
Senyors del PP aquest és l'argumentari que m'han enviat des de Barcelona. Espero que el de 
Madrid vagi amb aquesta direcció i li votin positivament aquesta moció al Partit Socialista.
Només voldria fer esmena d'un tema, que és que en aquesta moció, hi ha en un moment en 
que se'ns compara al govern de la Generalitat amb el govern del Partit Popular a Madrid. I 
simplement amb una llei, com és la llei de la dependència i només voldria deixar clar un 
altre...bé, això no és un argumentari, això és creació pròpia. El deficient finançament per part 
de l'administració de l'Estat ha provocat que la Generalitat hagi de fer front en gran part als 
recursos necessaris per aplicar la llei de la dependència. De la qual es fa esmena en el punt 3 
d'aquesta moció.
Actualment l'Estat només finança el 20% de les prestacions i els serveis associats a la llei de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
La Generalitat aporta el 80% restant, quan la llei dictamina que el seu finançament ha de ser a 
parts iguals entre les dues administracions. Això ha acabat fent el sistema totalment 
impossible d'aguantar per les ja mermades finances de la Generalitat i en aquests moments 
tots sabem com està el tema de la dependència, però el que sí que voldria deixar clar és que 
no correspon a la irresponsabilitat de la gent que estan governant en la Generalitat de 
Catalunya, sinó que el govern de Madrid és el principal responsable de la situació del que està 
passant amb la llei de la dependència al nostre país i vull deixar-ho ben clar perquè encara hi 
ha diferència entre dretes i dretes.
Gràcies.

Sr. Fernández: Desde el Partido Popular la primera pregunta que uno se hace es realmente 
qué es lo que se está votando aquí porque si se examina la moción realmente la queja viene 
de que el gobierno del Partido Popular ha blindado una subida de las pensiones. Precisamente 
para que no se produzca lo que ya hizo el Partido Socialista que era congelarlas.
(Comentarios)
Y digo esto porque el límite que se establece no es un máximo es un límite mínimo. Eso 
quiere decir  que no es que se vaya a subir eso en el futuro, sólo eso. Es un límite mínimo. 
Por lo tanto.
Pero el caso es el siguiente, tenemos un sistema que es un sistema en ruina, en crisis, que hay 
que tomar medidas. 
En la Ley 27/2011, que está en la moción, se aprobó precisamente la ampliación  de la edad 
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de jubilación es 67 años. Eso me parece mucho más grave. Pero en esa ley además hay algo 
que quizás a algunos les haya pasado desapercibido. Yo tuve la experiencia de enfrentarme a 
ello este domingo pasado cuando comía con una persona mayor, una mujer que había estado 
trabajando bastantes años de su vida, que se jubilaba ahora y que había ido a la Seguridad 
Social y había pedido que le quedaba de pensión y el funcionario le dijo que la pensión que le 
quedaba era inferior a la mínima establecida. Que si se hubiera jubilado en 2012 se le hubiera 
complementado hasta la pensión menor. Esta señora, evidentemente, qué es lo que piensa, 
que el Partido Popular ha reformado el sistema y yo salgo perjudicada. Perjudicada 
enormemente, porque la diferencia era entre 170 y 200 euros cada mes. Evidentemente tuve 
que soportar de alguna manera pues, evidentemente, la queja de esta persona. Esta persona 
era mi madre. Cuando yo voy a casa y veo la norma, digo qué han estado haciendo estas 
personas, qué ha estado haciendo este gobierno. Miro la norma, esa reforma la hizo el Sr. 
Rodríguez Zapatero. La hizo en el año 2011, es la ley 27/2011, que en art. 55, digo el artículo 
para que se vea que no me invento nada, reformó y puso  como límite a los complementos 
para que esas personas que esas personas que han cotizado poco vayan a percibir mucho 
menos, ni si quiera la pensión mínima. Eso sí que es un atentado a las pensiones de las 
personas que menos recursos tienen.
Eso. No discutir, no levantar la voz porque se blinda una subida del 0,25%.
nada más.
Gracias, nuestro voto será en contra.

Sr. Rodríguez: Bé, nosaltres en aquesta moció votarem favorablement. És a dir, el que està 
clar és que si la pujada és del 0,25 blindada o sense blindar i a la moció anterior hem vist que 
el rebut de la llum ens pujarà al 4. Doncs està clar que aquí hi ha alguna cosa que no ens 
quadra. 
És a dir, si autoritzem a determinades empreses a pujar la llum al 4 el preu de l'aigua encara 
que els ciutadans de Barberà després veuran... no el veuran reflectit perquè l'empresa 
municipal encara té poder doncs per eixugar una part d'aquesta pujada, l'aigua puja un 8%. 
O sigui, estem parlant de puges constants i en canvi estem parlant d'una revalorització del 
0,25 de les pensions.
Per tant, jo penso que això és el que entenc el ciutadà del carrer i, per tant, la Plataforma en 
aquest cas votarà a favor de la moció perquè entenem que suposa un atemptat contra les 
pensions de la gent que porta tota la seva vida treballant i el que haurien de tenir ara és 
l'època del gaudi com bé comentava el portaveu del PSC.
Gràcies.

Sr. Báez: Bien, obviamente no conozco la situación concreta del ejemplo que se ha puesto 
pero debe ser aquellos ejemplos en los que antes con 15 años de cotización se podía llegar a 
la pensión mínima sea como fuere, entonces... Bueno, también es lógico que haya medidas o 
que haya recortes en los que para repartir mejor el capital que hay frente a personas que han 
cotizado entre 35 y 40 años y que al final como su última vida laboral ha estado equiparada a 
vacíos y, por tanto, al salario mínimo interprofesional acaben cobrando estos 700 € porque 
claro la pensión mínima yo no sé en cuánto está hoy, pero debe estar aproximadamente sobre 
los 600 € o quinientos y pico. Y, hombre,  tampoco es de recibo, por eso digo, que no sé si es 
el caso, que alguien con sólo con 15 años de cotización acabe cobrando como un señor que ha 
cotizado 30 años y que además la última fase de su vida, porque su empresa ha hecho un 
expediente de regulación de empleo, ha tenido que estar en el desempleo, dos años de 
contributiva, el resto cobrando subsidio y al final de alguna manera ha perdido en ese cálculo 
que se hace para obtener la base reguladora todo lo que había obtenido o ganado en ese 
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tiempo. Y cobrando al final pues eso. Una persona con treinta y tantos años de cotización lo 
mismo que uno de quince. 
En cualquier caso es un ejemplo que está puesto encima de la mesa y que seguramente tiene 
esas trazas, las que yo digo, de que se trata de alguien que ha podido cotizar lo mínimo para 
acceder a una pensión. 
Pero lo que sí está claro es lo que se ha puesto aquí encima de la mesa, es decir, en los 
próximos nueve años lo que se quiere ahorrar el gobierno son 33 mil millones de euros y 
quitándoselos a los pensionistas, ¿cómo? Devaluando cada año las pensiones. ¿Y de quiénes? 
De quienes ya la están cobrando y de quienes la van a cobrar. 
Cuando hablamos del cómo, pues también, evidentemente, es no subirla o hacer lo que quiere 
hacer con el IPC, es decir, lo que tendría que hacer es mantener el sistema de revalorización 
que había actualmente, el que está en vigor. Pero no, impone con su mayoría absoluta una 
reforma para subirla sólo un 0,25. Obviamente la reforma no dice que la subiera un 0,25, lo 
que sí que dice es que será en virtud de la previsión del crecimiento y como ese crecimiento 
entre el año 2014 y 2022 no va a haber, pues cuanto menos acabará sólo con ese 0,25. O sea 
se habla del 0,25, no, no si fue el propio gobierno quien lo dijo, o sea, fue ya quien le puso 
cifra. No se lo hemos puesto nosotros fueron ellos también, no subirá más del 0,25, porque el 
crecimiento como mínimo hasta el 2022 no lo va a permitir. 
Por tanto, lo que hay que ver que esa enorme cifra de 33 millones que el gobierno denomina 
ahorro, yo la voy a denominar expolio, pero directamente. O sea, es un expolio a los 
pensionistas, a los que por cierto, Rajoy prometió que nunca metería la tijera en las 
pensiones. Me estoy refiriendo una portada de ABC, que tengo por aquí del día cinco del 
once del 2011, en plena campaña de generales, que dice meteré la tijera a todo menos a las 
pensiones, a Sanidad y a Educación, menos mal que lo dijo. Yo no sé si es que estaba jugando 
a aquello del mundo al revés.
Por cierto, no sólo nos engañó con esta portada, nos ha engañado a todos los que le creyeron, 
obviamente supongo que todos no le creímos cuando dijo que no subiría los impuestos y fue 
lo primero que hizo. Cuando dijo que no abarataría el despido y ahora, prácticamente, según 
como es hasta gratis, parcial y casi total con la reforma laboral que hizo. 
Dijo que no bajaría las prestaciones por desempleo y lo ha hecho. Y lo dijo en el Congreso y 
hasta una diputada se permitió el lujo de decir... no voy a repetir lo que dijo la diputada. 
También dijo que no metería la tijera pues eso a la Sanidad, a la Educación, a las pensiones y 
les está aplicando recortes brutales, que no tienen precedente en la historia de la democracia. 
Y también dijo que sacaría a España de la crisis y de momento hoy la tasa que tenemos de 
paro es la que tenemos y no... seguimos más endeudados que nunca y seguimos, por tanto, 
mal. 
Yo me pregunto y de ahí la moción, si es razonable que el gobierno del PP haya decidido 
quitar, como bien decía el Sr. Rivera, esos 33 mil millones de euros a los pensionistas 
haciéndolos ciudadanos más pobres y que ya no pueden mejorar sus ingresos, cuando en el 
mes de septiembre a través del FROB dio por perdidos 37 mil millones de euros de ayudas 
públicas que ese gobierno como también se ha dicho, supongo que esperando luego, estar en 
algún consejo de administración, dio a la banca y que esa deuda no la tendríamos porque 
asumir y pagar todos los españoles pero que al final acabará siendo así, no les quepa ninguna 
duda.
Muchas gracias.

_____________________
   

9. PRECS I PREGUNTES.
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_____________________

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

Sr. Rivera: Dues preguntes.
La primera referent a la carpeta del regidor. No cal que sigui ara la resposta, però sí tenir una 
idea, més o menys, del calendari de quan es posarà en marxa la següent fase.
I la segona, aquesta és no sé si per la Sra. Conde o per qui vulgui contestar, és referent a quina 
és la situació de la negociació amb els bancs, respecte als pisos que es volien incorporar a la 
bossa d'habitatge i quina és la situació actual de l'edifici de la ronda Santa Maria, el de 
Proviure, si tenim... si està ocupat...
Gràcies.

Sr. Gallego: Primero es un ruego a la Sra. Alcaldesa para que denuncie el mal uso del 
famoso carril BUS VAO de la C-58 a la Generalitat.
Infraestructura que da un servicio deficiente tanto a los barceloneses como a los que 
residimos en Barberà del Vallès o en el Vallès Occidental, puesto que la C-58 está todo los 
días congestionada en un sentido o en otro y a menudo en los dos. Y no digamos ya cuando 
hay un accidente como por ejemplo el mes pasado en la B-30, 4 horas de colapso 
(trabajadores que llegan tarde al trabajo, profesores que llegan tarde...) y el famoso carril de 
casi 7 km estaba vacío. Lo comento porque me toco a mí vivirlo y verán, imaginen, que la 
biblioteca que tenemos aquí la Esteve Paluzie, un edificio que está muy bien pero que al 
llegar los ciudadanos a ella se encuentra las estanterías pues vacías, que no hay apenas libros. 
Pues aquí pasa lo mismo con el carril BUS VAO. En los dos sentidos de la C-58 a según que 
hora están congestionados y ves como el famoso carril pasa un autobús, de vez en cuando 
cuatro coches,... En este Pleno ya rogamos hace unos meses a la Alcaldesa que solicitara que 
se replantease el uso de coche con tres ocupantes a dos y la Generalitat lo aprobó, no quiere 
decir esto que sólo lo solicitara Barberà. Seguro que un montón de municipios también. 
Este carril lleva un año en funcionamiento y cualquier trabajador que venga de Barcelona a 
Barberà o vicersa se da cuenta cada día de que su explotación es nula, que la conectividad 
entre Barcelonés y el Vallès no ha mejorado, ¿qué tenemos que pensar de los responsables de 
estas deficiencias operativas? El tripartito se gastó más de 80 millones de euros que no se 
aprovechan. Entonces nos preguntamos que ¿para este servicio, esa inversión?.
Otros de los puntos negativos que tiene es que vas para Barcelona, al puerto por ejemplo y te 
manda a la Meridiana, lo mismo que si vas al otro cinturón al de Dalt, no existe conectividad 
con los dos cinturones. 
Por lo que rogamos a nuestra presidenta que pida al Servicio Catalán de Trànsit que estudie 
un verdadero plan de explotación de este caro carril puesto que hasta la fecha no 
descongestiona nada de nada. 
Una de las partidas fue financiada por los fondos europeos, deberían demandar que devuelvan 
el dinero porque no creo que esté mejorando la movilidad del Vallès ni hacía él ni hacía 
Barcelona y creo que todos los barberenses, así como todos los empresarios y los trabajadores 
de nuestros polígonos industriales se lo agradecerán.
Una pregunta al Sr. Báez, sobre el aparcamiento de Antoni Serra. Nos interesaría saber 
cuántas plazas tiene ocupadas o mejor dicho cuántas desocupadas, a cuánto asciende el IBI y 
el mantenimiento de las mismas. ¿Qué nos cuesta la totalidad de tenerlas sin adjudicar? 
Porque creemos que esto es un marrón.
Por otra parte a la Sra. Conde, hay problemas de aparcamiento en el centro de la ciudad, al 
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quitar la rotación del parking de Dr. Moragas y al estar la zona azul, aquí en Dr. Moragas a 
según que horas completa. Lo que hace que x números de ciudadanos que no residen aquí en 
este municipio o en el centro de la ciudad opten por hacer sus gestiones en otro municipio y 
compren en otros comercios que no son de Barberà. Por lo tanto, debería usted estudiar 
alguna solución.
Otra pregunta al Sr. Garcés, verá, estamos prácticamente en diciembre, mes en el que usted 
debería de estar cerrando el presupuesto. En Barberà del Vallès este año hablábamos de por 
ejemplo la construcción de la escuela Marta Mata, que por lo que sabemos está en proceso de 
licitación de obra. He leído también de que sí, los 3 millones ciento y pico mil, bueno... 
también hablábamos del primer centro comercial construido en España, Baricentro. Quiero 
decir que el Marta Mata va por buen camino, sigue sus pasos y digo que hablábamos del 
primer centro comercial construido en España que es Baricentro de su ampliación o 
reconversión. Se habló de dos millones de euros y otros dos para la futura pasarela y entorno 
del Ripoll. La pregunta es ¿han llegado esos emolumentos que usted presupuestó como 
ingresos? Y si no es así ¿puede cuadrar las cuentas de 2013? o ¿está a carencia hará que se 
descuadren y cerremos en negativo?
Nosotros deseamos que este proyecto se inicie y llegue a buen fin, tanto para el centro 
comercial como para este Ayuntamiento.
Y un ruego al Sr. Báez, por último. Y es que fuera además sincero, porque somos personas 
mayores, porque somos cargos electos y porque estamos en este Pleno y cuando sale el rodillo 
en el Congreso por la mayoría que tiene el PP, pues acuérdese del rodillo que pasan ustedes 
aquí también en este pleno.

Sr. Torrella: Hola, bona nit. 
Volia fer una pregunta a qui correspongui. L'altre dia navegant per internet vaig veure una 
noticia amb un diari digital que deia que a partir del dia 2 de desembre podia haver-hi una 
vaga de personal de neteja a la nostra ciutat. I bé, volia saber si això és cert perquè és clar 
estem a sobre les festes de Nadal i bé era una mica d'inquietud. Només era per saber-ho.

Sr. Garcés: La primera consulta per un motiu de preparar-ho bé, jo crec que és un tema que 
val la pena, el tema del timing, de desenvolupament de tots els temes de modernització, la 
carpeta del regidor, en aquest cas sí que prefereixo treballar-lo i explicar-li en detall o a tots 
els portaveus. Jo crec que val la pena fer una presentació ben feta.
I respecte ja aprofito ja que tinc la paraula sobre l'altra pregunta. La resposta a data d'avui no 
hem rebut res de Baricentro. Independentment, de que rebi o no rebi aquest Ajuntament està 
treballant des de l'1 de gener perquè els comptes quadrin. Que es treballi no vol dir que de 
vegades s'aconsegueixi però l'esforç que s'està fent per part de tothom és d’arribar com a 
mínim a l'equilibri. Si, a més a més, tenim la possibilitat de que amb el temps que queda 
d'aquí al 31 de desembre es produeixi alguna notícia positiva, doncs serà millor que millor.

Sr. Báez: Le respondo parcialmente al tema del aparcamiento del campo de Antoni Serra 
porque hay datos que me faltan pero sí que se que la venta en cuanto a las plazas ocupadas 
son alrededor de  200 con un más menos 10%, de las cuales 100, o sea la mitad, corresponden 
a venta y las otras cien a alquiler. Esos son los datos que sí que son fijos con esa variación 
pequeña de... yo diría que ni de un 10 yo diria un 5%. Los números en cuanto al coste de 
mantenimiento yo diría que son unos 9 mil euros al trimestre. Es decir, lo que la adjudicataria 
paga por las tres cientas plazas que no tiene adjudicadas. Es decir, por las 100 que tiene 
alquiladas en números redondos y las 200 que tiene vacías pero no obstante le ampliaré la 
información porque no la tengo aquí pero va del orden que más o menos le digo porque creo 
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que la parte del alquiler es la que enjuaga la parte de la cuota comunitaria de las plazas tanto 
en alquiler como desocupadas. Y creo que el promedio eran aproximadamente de 9 mil, pero 
le ampliaré detalle porque no tengo todos los datos aquí. 
Lo último, lo del ruego no lo he entendido porque no sé que tiene que ver mi sinceridad con 
el rodillo del Partido Popular. Aquí que yo sepa no se pasa ningún rodillo a nadie, aquí no se 
pasa ningún rodillo, no tenemos mayoría absoluta, se debaten los temas, hay comisiones 
informativas, hay juntas de portavoces y a veces, cuando las cosas necesitan una urgencia, 
obviamente se ponen de manifiesto pero no creo yo que el aprobar un tema del organigrama 
que es el caso de hoy, en el cual un portavoz manifiesta “oye si lo dejáis pendiente, nos lo 
pensamos y a lo mejor votamos a favor o no”, eso y al final, definitivamente aprobarlo para 
mi eso no es pasar el rodillo y mucho menos una falta de sinceridad. Yo creo que soy un 
hombre sincero y además me expreso tal cual lo pienso. Por lo tanto, ya me lo explicará, 
como aquí no hay posibilidad de que usted me conteste, de forma particular pues ya lo 
hablaremos y me lo explica usted con mayor detalle. Gracias.

Sra. Conde: Bona nit. 
En primer lloc, al José Luís. El tema de les negociacions amb els bancs sobre els pisos de la 
borsa de lloguer. La veritat és que les negociacions van per bon camí, que mira, més a poc a 
poc del que a nosaltres ens agradaria, però de moment ja hem tancat amb Catalunya Caixa per 
signar un conveni, amb aquesta entitat per poder llogar. En aquests moments tenim dos pisos 
pendents per poder llogar a un preu entenem bastant social. 
I amb La Caixa no hem signat el conveni perquè ells funcionen amb la Fundació de La Caixa 
i fan un seguiment diferent de les persones, però tenim pendent una adjudicació amb una 
família amb un llançament inminent i que vindran a viure abans de final d'any. Els hi hem fet 
tres propostes de tres famílies que estan en una situació realment límit i durant el mes de 
desembre doncs podran signar el contracte i anar a viure perquè han de marxar del pis de 
lloguer anterior que no van poder pagar. 
Evidentment tenim visites amb el BBVA, amb el Banc de Sabadell i seguim insistint en tenir 
els màxims pisos possibles a un preu just.
La situació de Proviure, podríem dir que està en plena ocupació però no és ben bé cert perquè 
són uns pisos que tenen bastant rotació, hi ha molt moviment, sobretot de gent jove, famílies 
monoparentals hi ha hagut poc moviment, sí que hi ha hagut pisos que sí que han marxat, 
però sobretot la gent jove doncs que acaba al final comprant un pis o marxant a un pis més 
gran perquè son pisos d'una habitació i els pisos que no estan ocupats estan en procés de 
signar el contracte de verificació de documentació o d'avisar per part de la Generalitat que és 
un tràmit que Proviure no ens ho podem saltar i ha de fer els visats dels contractes i en alguns 
casos estan trigant dos mesos, ja  intentem que sigui el més ràpid possible però bé anem 
tirant.
Al Sr. Gallego, me preguntaba usted por... me planteaba el tema del problema del 
aparcamiento en Dr. Moragas. Evidentemente la rotación que ya tenemos los datos hasta 
prácticamente septiembre-octubre de este año nos dice que la rotación es constante. 
Evidentemente, no siempre hay unas zonas que la ocupación es muy alta, que es la zona del 
centro pero si seguimos unos metros más para arriba encuentran sitio. No siempre tenemos la 
suerte de aparcar en la puerta del banco al que vamos a hacerle la gestión pero unos metros 
más arriba normalmente se encuentra sitio. Y entendemos que hay un movimiento. Sobretodo 
hay una punta en la mañana que es la gestión de empresas y bancos y demás pero entendemos 
que se suple con todos los metros de zona azul que hay en la calle.
El tema de la vaga del personal de neteja. 
Mireu, aquest tema el dijous van presentar l'UGT del Vallès Occidental doncs van fer un 
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comunicat de premsa en el que deien que el comitè d'empresa de Barberà del Vallès farien 
una vaga indefinida a partir del dia 2 de desembre si no aconseguia signar el conveni. El 
comitè d'empresa està en negociació amb aquesta nova empresa que vosaltres sabeu que es va 
signar el contracte al mes de març i està en negociacions des del mes de març cap aquí, a final 
d'any i no és que sigui ni fàcil ni difícil, però bé el conveni té les seves mancances.
El primer comunicat que va fer l'UGT, la veritat és que ens va emprenyar molt, i a mi 
personalment, perquè el problema major és el de l'empresa perquè deien en un primer 
moment que portaven dos anys negociant un conveni, cosa que no és certa perquè l'empresa 
va a començar a treballar després de la primavera. Per tant, no fa dos anys. Evidentment sí 
que fa dos anys que intentaven signar el conveni però se'ls hi va ajuntar el canvi d'empresa, 
concurs i de més i legalment no podien fer-ho. I una altra cosa, deia que l'Ajuntament està en 
connivència amb l'empresa, en aquest cas és Serveis Ambientals, que és l'empresa qui presta 
el servei, cosa que no era certa i després ho van desmentir en un altre comunicat i a més deia 
que estaven gravant els veïns de Barberà amb l'IPC català amb una pujada de la taxa 
d'escombraries cada any amb l'IPC català i amb els treballadors els volien baixar el sou. 
Evidentment això sabeu tots que no és correcte, que és mentida perquè al 2012 es va pujar 
gairebé un 1%, al 2013 està congelada la taxa i al 2014 està congelada la taxa.
L'UGT, finalment divendres gràcies a la mediació de l'ajuntament, divendres a les tres de la 
tarda, van desconvocar la vaga, van aconseguir signar un preacord que el dilluns següent van 
a la central de l'UGT per signar i a partir d'aquest moment van sortir de les negociacions 
signant el preacord i la demanda de la desconvocatòria de la vaga i la van enviar a la 
Generalitat el mateix divendres a les tres de la tarda.
L'UGT fins a dilluns no va fer un altre comunicat dient que es desconvocava la vaga. Donava 
les gràcies per la mediació de l'Ajuntament i deien que els hi sabia malament que haguéssim 
entès d'una manera negativa que els ciutadans de Barberà pagaven l'increment de l'empresa 
adjudicatària quan la taxa està congelada. No estem emprenyats per això, estem emprenyats 
perquè diuen mentides. I si diuen coses que no són certes, no ens agrada. Nosaltres, sabíem el 
divendres a les tres de la tarda que la vaga estava desconvocada i no tindrem cap problema ni 
al Nadal ni fins al 2016 que serà la caducitat d'aquest conveni.

Sra. del Frago:  Del ruego que usted me hacía Sr. Gallego, sí ya se hizo en otra ocasión, le 
dije que tenía usted toda la razón y que trabajaríamos, no únicamente el Ayuntamiento de 
Barberà sino más, todas las ciudades que se ven afectadas.
Y de nuevo lo que está planteando es cierto, eso es así, no hay un uso regulado, es 
discrecional y no se entiende además que lógica tiene, ni en un sentido ni en otro sentido. Y, 
por lo tanto, pues yo lo transmitiré así y lo transmitiré también al Consell Comarcal. Lo digo 
porque nosotros somos de los municipios que tenemos la suerte de tener tres representantes 
comarcales. Yo le transmitiré a la presidenta la necesidad de que se debata el tema e incluso 
de presentar alguna moción en la cual se pueda apoyar y eso se pueda trasladar a todos los 
ámbitos y a la conselleria que es la que... Ya que está hecho, en definitiva si no he entendido 
mal, y creo que compartimos, es ya que está hecho con todo eso a supuesto por lo menos que 
lo podamos utilizar bien y que no suponga más perjuicios sino un poco más de beneficio.
Y respecto al tema de Marta Mata, anunciarles pero yo creo que tienen la información o que 
han tingut la informació abans de l'inici del Ple, però no està de més recordar-ho que aquest 
divendres comença l'acte de replanteig, per tant, l'inici formal de les obres de construcció de 
l'escola Marta Mata de la qual cosa els primers en felicitar són les famílies, la comunitat 
educativa, els ciutadans de Barberà i com no pot ser d'una altra manera totes les persones 
representants electes d'aquest Ple que des del primer dia hem treballat perquè això fos una 
realitat a Barberà, que quan passin els anys i els vegi que la única escola de Catalunya en 
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2013 i 2014 que s'ha construït sigui aquesta doncs tindrà el seu què, que no ha estat fàcil.
I espero també la propera setmana poder aportar, esperem també, alguna altra noticia d'algun 
altre servei que està casi, casi acabat de finalitzar en benefici dels ciutadans de Barberà i 
també com un treball que s'ha portat des de fa molts anys en aquesta casa.
Molt bona nit i fins la propera.

_____________________
 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 23:15 hores, 
de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que es 
celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a 
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Un cop aprovada aquesta acta, es transcriurà el seu contingut en el llibre d’actes corresponent, 
en folis numerats i degudament legalitzats amb el segell de la Corporació.

L’alcaldessa presidenta, El secretari general acctal.,

Ana del Frago Barés José Antonio Martínez Martínez 


