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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 6 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 26/06/2013.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  26/06/2013,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE 
L 'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

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

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS

2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ
2.01.- EXP.: IPMC 2013/04. MODIFICACIÓ PLA D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST 

2013 I MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4.

RÈGIM INTERIOR

3.- APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ
3.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013.

4.- MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP RELATIVA A 

LA CREACIÓ D'UN ARXIVER D'EDIFICIS D'INTERÈS 
HISTÒRIC-ARQUITÈCTONIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

4.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU PER 
DEMANAR UN RECONEIXEMENT A LA FIGURA POLÍTICA D'EN MANUEL 
CARRASCO I FORMIGUERA FACILITANT QUE UN ESPAI PÚBLIC DEL 
NOSTRE MUNICIPI DUGUI EL SEU NOM AMB MOTIU DEL 75È ANIVERSARI 
DEL SEU AFUSELLAMENT PER LES TROPES FRANQUISTES AL PENAL DE 
BURGOS.

ALCALDIA

5.- DONAR COMPTE AL PLE 
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

6.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC RELATIVA A 

LA LOMCE.

7.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS
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1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201305. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
29 de maig 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 MODIFICACIÓ

2.1 EXP.: IPMC 2013/04. MODIFICACIÓ PLA D'INVERSIONS  DEL 
PRESSUPOST 2013 I MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4.

MODIFICACIÓ PLA D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST 2013 I MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 4.

Expedient: IPMC 2013/04.

Vist que el Ple de l’ajuntament va aprovar en la sessió de data 27 de desembre 2012 
l’expedient del pressupost per a l’exercici 2013, en el qual s’hi incloïa, entre d’altres annexos, 
el pla d’inversions per a l’exercici 2013 amb el detall dels finançaments previstos.  

Vist l’informe del cap d’Àrea de Serveis Territorials en el que s’explica i es justifiquen els 
canvis experimentats per a l’exercici 2013 en les previsions de finançament d’alguns dels 
projectes a executar, així com la necessitat d’executar més despesa en algun dels projectes.

Vista la memòria del regidor d’Hisenda de data 13 de juny en la que es fa palesa la necessitat 
d’adaptar el pla d’inversions per al 2013 i el seu finançament d’acord amb les variacions 
produïdes i, en conseqüència, modificar el pressupost municipal per recollir l’esmentada 
modificació mitjançant crèdits extraordinaris i transferències de crèdits.

Vista l’informe emès per la intervenció de fons número 2013/17 de data 13 de juny de 2013.

Vistos els articles 169 a 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 34, 40 a 42 i 45 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos, i les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal 2012.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar la modificació del Pla d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament per al 
2013 d’acord amb el detall recollit a l’annex en el qual es detallen els finançaments. 
      
SEGON: Aprovar, condicionat a l’efectiva entrada en vigor de l’acord del punt primer, 
l’expedient de modificació de crèdit núm 4 del Pressupost 2013 sota les següents modalitats i 
d’acord amb el detall següent:
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Origen dels fons:

Aplicació 
pressupostària

Concepte
Increment 
ingressos

Disminució 
despeses

2013 410 321 63202 Adequació pati annex escola Martí i Pol 7.500,00 €

Compromís d’Ingrés PUOSC 140.846,12 €

Compromís d’Ingrés Diputació de Barcelona   74.900,00 €

TOTAL RECURSOS 223.246,12 €

Aplicació dels fons:

Crèdit extraordinari:
Aplicació 

pressupostària
Concepte Increment

Crèdit 
definitiu

2013 440 155 69200 Repassos asfaltats 55.209,88 € 55.209,88 €

2013 440 155 69201 Reparació voreres 17.683,91 € 17.683,91 €

2013 410 151 62200 Enderroc habitatges carrer Osona 12.100,00 € 12.100,00 €

TOTAL DESPESA   84.993,79 €  84.993,79 €

Suplement de crèdit:
Aplicació 

pressupostària
Concepte Increment Crèdit definitiu

2013 410 944 76200 Col·lector Can Gorgs 138.252,33 € 467.272,62 €

TOTAL DESPESA 138.252,33 € 467.272,62 €

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Garcés: Bona tarda.
Aquesta proposta d’acord és un bis que ja tenim aprovat el pressupost de l’exercici 2013 en el 
qual s'incloïa el Pla d’Inversió per aquest exercici amb el detall dels finançaments i vist 
l’informe del cap d’àrea de Serveis Territorials en el qual s’expliquen i es justifiquen els 
canvis necessaris pel 2013, sobretot des del punt de vista de les provisions de finançaments 
d'un projecte nou a executar que és necessari per la ciutat. 
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El que intenta tenir en compte tota la normativa el que acordaríem, en primer lloc, seria la 
modificació del Pla d'inversions del pressupost de l'ajuntament per al 2013 que en el annex, 
que està l'expedient, fonamentalment el que es proposa és incloure unes obres molt concretes 
relatives a una reparació d'asfaltats i reparació de voreres. Així com també l'enderroc d'un 
habitatge al carrer Osona. La supressió d'una inversió prevista, però que figurava en la 
previsió del 2013 però que ja es va executar en el 2012, com va ser l'adequació del pati annex 
de l'escola Martí i Pol i l'increment de la dotació fonamentalment al que seria el col·lector de 
Can Gorgs per la part que nosaltres avançaríem si en cas que l’ACA al final no poses aquest 
import.
Llavors en aquest tema el que fem és reajustar aquest pressupost en el qual anem d'1.720.000 
euros inicials que teníem previstos anem a 1.835.000 o sigui que n'hi ha una diferència de 
135.000 euros del pressupost d'inversions inicial i ajustem amb els nous coneixements que 
tenim de les subvencions que podrem rebre per aquestes inversions fonamentalment de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya i sempre condicionat aquestes 
inversions a que realment es percebin aquestes subvencions. Això queda totalment 
condicionat però ja tenim aquests compromisos d'ingressos. De fet la Diputació, fins i tot, ens 
ho ha fet arribar ja per escrit i el que faríem llavors per tirar endavant aquesta nova fotografia 
del que seria el Pla d'Inversions del 2013.
I, en segon lloc, lògicament fer els ajustos pressupostaris que veieu també en la proposta 
d'acord en el qual com deia tres partides, una partida inicial que és la supressió de la partida 
pressupostària 410 321 63202, per 7.500 euros.
Els increments de les partides de PUOSC i de la Diputació de Barcelona, en primer lloc per 
140.846,12 euros i el segon per 74.900, això significa un nou origen de fons de 223.246,12 i 
això ho aplicaríem a tres partides noves: repassos d'asfaltats, per 55.209,88, reparació de 
voreres per 17.683,91 i enderroc d'habitatge carrer Osona, 12.100 per un total de 84.993,79, 
aquests crèdits extraordinaris.
I es faria un suplement a la partida 410 944 76200 col·lector Can Gorgs 138.252,33 quedant 
un crèdit definitiu durant l'exercici 2013, que entenem que seria la part que es podria executar 
de 467.272,62.
En tercer lloc, exposaríem aquest expedient de modificació de crèdit a informació pública.
I en quart lloc, si durant el període d'informació pública no es presenta cap reclamació doncs 
quedaria aprovat definitivament.
Des del punt de vista d'anàlisi de les dades, dir-vos que l'Ajuntament mantén l'esforç 
d'inversió que s'havia proposat dintre d'aquest pressupost d'inversió del 2013, en el qual 
mantindríem que el 41% d'aquestes inversions es continuaríem fent amb recursos propis i el 
59% a subvencions. I amb finançament mitjançant crèdit o préstec amb entitats financeres del 
0%, o sigui no demanaríem cap crèdit durant el 2013 per executar el nostre Pla d'Inversions.
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Sr. Rivera: Bona tarda a tothom.
Des del nostre grup donarem suport a aquesta proposta. Entenem que malgrat aquest 
encorcetament al que ens tenen sotmesos les administracions de la Generalitat i de l'Estat amb 
les seves legislacions restrictives sobre la capacitat d'inversió que tenen les administracions 
locals. S'ha de fer aquest esforç primer per la naturalesa dels projectes, que en algun cas hi ha 
un projecte com és el de Can Gorgs que és molt, molt necessari i que soluciona un problema 
que tenim en aquesta ciutat, molt greu que afecta a un conjunt de veïns, però sobretot es 
continua demostrant que des de les administracions locals es té la capacitat de fer política i de 
buscar solucions i d'arreglar coses. Cosa que en les últimes propostes que ens vénen des del 
govern del Partit Popular doncs se'ns nega, es convertirà a les administracions locals en uns 
mers gestors de les polítiques superiors. 
Per tant, li donarem suport.
Gràcies.

Sr. Ramon: Nosaltres, com no, donarem suport, evidentment, com a part integrant de l'equip 
de govern i recalcar que el tema del col·lector de Can Gorgs per nosaltres és prioritari malgrat 
que nosaltres avancem els diners que calgui, no tampoc estarem sempre al costat del govern 
en reivindicar que l'ACA d'alguna manera després ens pugui retornar els diners que nosaltres 
anticipem. Crec que la tranquil·litat dels ciutadans en aquest sentit i la pròpia responsabilitat 
nostra justifica l'adequació que ens aquests moments fem en l'aprovació d'aquestes 
aplicacions pressupostàries.
Gràcies.  

Sr. Fernández: Buenas tardes. 
Desde el Partido Popular del grupo municipal daremos también apoyo a la modificación del 
plan de inversiones, que en realidad yo diría que es un mini Plan e, en minúscula, porque 
acaban siendo reformas o mejoras en la vía, asfaltados, aceras y es importante poner el acento 
en que todas estas mejoras de la ciudad son precisamente referidas a competencias exclusivas 
del municipio. Por lo tanto, a las que tiene una responsabilidad directa y exclusiva este 
municipio. Por lo tanto, no hay ningún peligro en el que se puedan continuar haciendo este 
tipo de inversiones como decía el portavoz de Iniciativa Per Catalunya Verds. Estas reformas 
son necesarias y se van a tener que continuar haciendo.
En cuanto a lo que se decía acerca de que no podemos destinar recursos a inversiones. Bueno 
tengo que recordar que el Ministro Montoro si cumple su palabra había propuesto modificar 
la ley de estabilidad presupuestaria para que aquellos municipios que estuvieran bien 
gestionados, que tuvieran superávit, pudieran destinar ese superávit a inversiones. Entonces 
yo desde aquí, desde mi grupo, también pido que se realice esta modificación y espero que 
sea posible para que aquellos municipios que están bien gestionados puedan destinar esos 
recursos no sólo a amortizar a avanzar la deuda que ya deben sino también para emplearlo en 
nuevas inversiones. 
Y también daremos nuestro apoyo a estas inversiones porque tampoco va a genera mayor 
gasto corriente para futuros ejercicios, no estamos aquí en la proyección de nuevas 
infraestructuras faraónicas, ni en bibliotecas grandes, ni en teatros que después van a generar 
un enorme coste, por lo tanto, desde mi grupo damos nuestro apoyo.
Gracias.

Sr. Rodríguez: Molt bona nit a tothom.
Des de la Plataforma Ciutadana Per Barberà em sembla correcta la modificació per diversos 
motius, és a dir, pels repassos d'asfaltats i de voreres sempre se'ns fan necessaris pel que el 
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temps passa i els materials tenen la durada que tenen. 
En l'edifici del carrer Osona per evitar que algú pugui prendre mal i realment això ens costi 
després doncs haver d'assumir apart del dany personal doncs altre tipus de despeses, per tant, 
pensem que era urgent i em sembla que ja s'havia comentat alguna altra vegada, en alguna 
informativa d'Urbanisme.
I, per últim, en els últimes converses que hem tingut i sabem com està la situació pensem que 
si podem aconseguir avançant els diners que l'ACA doni via lliure a l'obra del col·lector de 
Can Gorgs doncs sobretot pels veïns d'aquesta zona de la ciutat seria un pas endavant perquè 
realment és una obra que portem molts anys, que l'hem vista en molts pressupostos i que ha 
ensopegat quan no ha sigut per una qüestió ha sigut per una altra i hem tingut diverses 
ensopegades, a veure, si aquesta vegada realment és la definitiva.
I després, tampoc hem de deixar de dir, que estem al mes sis i aquesta modificació és la 
modificació número 4, això vol dir que anem millorant.
Gràcies. 

Sr. Garcés: Agrair a tots el suport. Entenem pels comentaris que heu fet, en principi, sobretot 
quan parlem que hem de complir la llei d'estabilitat i hem de complir el Pla d'ajust...bé, si 
comencem a dir totes les lleis, doncs potser estaríem aquí fins les 12 de la nit. Però el que és 
important és que s'hauria d'aturar una que és la de la llei de morositat. Aquest Ajuntament el 
que pretén és que pogués fer front als pagaments als proveïdors l’abans possible. O sigui que 
en cas que n'hi hagi superàvit el nostre objectiu és millorar el termini de pagament que és 
molt correcte, de totes maneres el nostre Ajuntament està al voltant dels 60 dies, però que 
entenem que els diners puguin anar a parar a les persones emprenedores a les Pimes, també és 
molt important i també beneficia l'economia de la ciutat.
En quant a la modificació de crèdit, la numeració estem fent tots els esforços possibles que 
sigui la número quatre gairebé ha estat inevitable en el sentit que totes les que s'han fet han 
estat tancament, traspàs del pressupost del 2012 al 2013, han sigut tècniques...avui he signat 
la número 5, que ho sapigueu per decret, un petit ajust fonamentalment en Cultura i en 
Educació de 5.000, 20.000 euros per petits imports, però que ho sapigueu i que esperem de 
totes maneres a un número important. De totes maneres, repeteixo és una eina que en alguns 
moments pot ser correcta, com la que estem aprovant avui, és una eina que ben utilitzada 
doncs permet gestionar i actualitzar el pressupost en funció de les necessitats.
Gràcies.

_____________________

3 APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ

3.1 EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE G ENER DE 
2013.

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013.

D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Barberà del Vallès a 
data 1 de gener de 2013, tal com consta a l’annex I, adjunt, efectuat entre l’INE, la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i resoltes les discrepàncies trobades en els 
fitxers tractats, s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Barberà del Vallès que es detalla 
més avall.

Vist el Capítol IV del Títol II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
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Entidades Locales, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial 
Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

Vista la Resolució de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaría, per la qual es disposa la 
publicació de la Resolució de 9 d’abril, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i 
del Director General de Cooperació Territorial, segons la qual es dicten instruccions 
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal (BOE núm. 87, d’11 
d’abril de 1997).

D’acord amb el que estableix la Resolució de l’INE, de 17 de novembre de 2005, per la que 
s’actualitzen les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró 
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

En virtut del que disposa la clàusula quarta del Conveni de gestió de Padró Municipal 
d’Habitants signat en data 9 de desembre de 2002 entre aquest Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, Departament d’Estadística i Població,

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar, d’acord a la normativa exposada als antecedents d’aquest acord, el detall 
numèric d’habitants (annex I) corresponent a la xifra anual de població, de referència 1 de 
gener de 2013, amb el resum següent:

Homes Dones Total habitants de dret
16112 16469 32581

SEGON: Notificar aquest acord als Serveis d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

4 MOCIONS PORTAVEUS

4.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP  
RELATIVA A LA CREACIÓ D'UN ARXIVER D'EDIFICIS D'INT ERÈS 
HISTÒRIC-ARQUITÈCTONIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP RELATIVA A LA CREACIÓ D'UN 
ARXIVER D'EDIFICIS D'INTERÈS HISTÒRIC-ARQUITÈCTONIC DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS.

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

"Barberà del Vallès aparece documentada por primera vez en el siglo X, consta como un 
conjunto de masías dependientes del Señorío de Barbera, como es el caso de la Torre d'en 
Gorgs o Ca n’Altimira, de la que aún se conserva el palomar. La economía se basaba en la 
agricultura de secano, regada mediante la acequia Monar, así como en la viticultura, aunque 
no tardaron en aparecer ya en el siglo XVI los primeros molinos papeleros, en los que el 
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pueblo de Barbera volcó en gran medida su economía. Todavía aún hoy podemos 
contemplarlos a orillas del Ripoll, aunque lamentablemente no podemos recomendar su 
visita, pues el penoso estado de abandono puede costarnos muy caro.

Mientras tanto, otras masías como Can Planas, la Torre d'en Mateu o Can Salvatella 
asomaban en la historia de nuestro pueblo, hasta que ya bien entrado el siglo XX  empezamos 
a crecer drásticamente, convirtiéndonos en gran medida en pueblo de verano, y así lo 
atestiguan algunas torres veraniegas.

Una vez llegados a este punto en que nuestro pueblo ya es ciudad, en vez de proteger nuestro 
patrimonio histórico y arquitectónico, nos dedicamos a eliminarlo. Así lo confirman Ca 
n'Amiguet, Can Gili, Can Gorchs-Lladó, Can Llobateras Nou, la Granja d'en Alari, la Masía 
de la Sagrera, el Molino d'en Planas, los Pisos Capella o la Torre Nova, todas demolidas 
durante los Últimos 30 años, coincidiendo con los gobiernos socialistas de, primero, José 
Antonio Robles y, después, Ana del Frago. No quisiéramos pasar por alto Can Planas y la 
Torre d'en Mateu, las cuales todavía hoy si visitamos la página web de Patrimoni Català 
constan como edificios protegidos. ¿Cómo puede ser que estando protegidos, si visitamos los 
lugares que ocupaban, ahora encontremos Novartis u otras naves industriales?

Desde Nuevas Generaciones y desde el Partido Popular solicitamos la creación de un archivo 
de estos edificios a proteger, con tal de que las futuras generaciones puedan conocer el pasado 
de nuestro municipio para comprender su presente.

Hemos creado un listado con aquellas edificaciones que consideramos que deberían ser 
sometidas a un estudio que determine la calidad histórico-arquitectónica de cada uno de ellos 
con el fin de concretar cuales deberían ser protegidos. Así mismo, también añadimos el 
enlace al mapa electrónico de la situación de cada uno de los edificios.

Y como desde nuestra organización queremos ser partícipes de la conservación y 
revitalización de nuestra ciudad.. adjuntamos también fichas técnicas de cada uno de estos 
monumentos con la esperanza de que sirvan de herramienta para su futura catalogación.

Acordamos: 

Evitar que esta situación se vuelva a repetir en un futuro y que se deje de derruir parte de 
nuestros edificios histórico-arquitectónicos mediante la creación de un archivero de edificios 
de interés histórico-arquitectónico de Barbera del Valles, y, por su necesidad, la contratación 
o formación de un técnico especialista en archivo y tratamiento de datos, que se encargue de 
planificar y promover la correcta gestión de los documentos y de los archivos. 

Adjuntos

Edificios de interés histórico de Barberà del Vallès.

Listado de los monumentos de Barbera del Vallès que han perdurado en la historia hasta el 
periodo democrático iniciado con la aprobación de la Constitución de 1978. De este modo, en 
una lista aparecen aquellos edificios que, desde entonces, se ha permitido su desaparición, y 
por otro lado la de aquellos que todavía hoy perduran, sin tener en cuenta el estado de 
conservación.
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Derruidos entre 1983 y 2013 Conservados
Edificio Época Edificio Época Estado

Ca n’Amiguet ¿? Acequia Monar ¿? Bien
Can Gili Vell S. XVI Ca n’Altimira S. XI Ruinas
Can Gorchs-Lladó S. XVI Ca n’Armengol S. XIX Bien
Can Llobateras Nou S. XX Can Batista S.XVI Bien
Can Planas S. XV Can Caps ¿? Ruinas
Granja d’en Alari S.XX Ca n’Escayola S. XIX Excelente
Masía de la Sagrera S. XVI Can Gili Nou ¿? Bien
Molino d’en Planas S. XVI Can Pedragosa S. XX Excelente
Pisos Capella S. XX Can Salvatella S. XVI Bien
Torre d’en Mateu S. XVI Can Simeón S. XX Excelente
Torre Nova S. XIX Can Xerracat S. XVII Bien

Capella, SA S. XX Mal
Castillo de Barberà S. XI Bien
Casa de la Vila S. XX Bien
Chimeneas S. XX Bien (4)
Recinto de viviendas S. XX Excelente
Estación de FFCC S. XX Excelente
Iglesia de la Románica S. XI Excelente
Iglesia Parroquial S. XX Excelente
Mercado Municipal S. XX Excelente
Molineta de la T. Nova S. XIX Mal
Molino d’en Dou S. XVIII Bien
Molino d’en Gall S. XVI Bien
Molino d’en Santo S. XVIII Bien
Molino d’en Vermell S. XVIII Mal
Torre de Ca n’Altimira S. XI Mal
Torre d’en Gorgs S. X Excelente
Torre de verano S. XX Bien
Torre de verano S. XX Excelente

Patrimonio histórico español
Patrimonio catalán
Mapa electrónico:
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=209914169367446221353.0004de2b6c6a655
17409d&mid=1370282272
Próximamente presentaremos una ficha técnica elaborada por nuestro grupo de cada uno de 
estos edificios."

VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 4
Vots en contra: 11
Abstencions: 6

NO APROVADA
_____________________
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INTERVENCIONS
Durant el debat de la moció, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es van 
produir les intervencions següents:

Sra. del Valle: Hola, bona tarda.

(Efectua una lectura de la moció presentada pel portaveu del Partit Popular, la qual no 
es transcriu per constar íntegra en el dictamen 4.1 de la preacta). 

Sr. Rivera: En primer lloc, felicitar a noves generacions i a la Cristina del Valle per la tasca 
realitzada. Entenem que és una tasca que ens serà molt útil a tota la ciutat i, per tant, vagi per 
davant això.
Coincidim en l'esperit de la moció, estem d'acord, tot i que caldria especificar molt bé en 
quins moments aquest patrimoni s'ha perdut, per no generalitzar, segurament estaria bé.
I finalment, el motiu pel que no donem suport és perquè ara com ara, entenem que hauria de 
ser una prioritat la contractació formació d'una persona en aquests temes, no perquè no sigui 
un tema important, sinó per la situació que vivim. Segurament, de cara al pressupost de l'any 
que ve o del següent si ens canvia la legislació i se'ns permeten crear aquestes places tan 
necessàries com per exemple en Serveis Econòmics o en aquest cas en Serveis Territorials, 
doncs seria una bona idea. Però ara com ara no li podem donar suport perquè ens estaríem 
enganyant, no es podria portar a terme.
Per tant, vagi per davant li donem suport si a partir d'això s'aprovi o no s'aprovi la moció és 
possible que aquesta idea que proposa el Partit Popular es posi en marxa, nosaltres li donarem 
suport, però clar, ara mateix en els termes que es diu a la moció... no votarem en contra, i tant 
que no, perquè ens sembla que és una bona idea però ens abstindrem.
Gràcies.

Sr. Ramon: Haig de dir que tot i felicitar la labor del Sr. Domènec, que conec plenament i 
que sé que es pren amb molt d'interès en les coses, aquest llistat no valia la pena que l'hagués 
fet perquè jo li podia haver donat i amb molt més especificació de la que ell ha posat en 
aquest treball. Les fitxes tècniques en aquest Ajuntament quan vaig agafar la responsabilitat 
del patrimoni me les va passar i les tenim molt ben treballades des de fa molt temps.
Per altra part, haig de dir que la figura de l'arxiver com ja s'ha dit per part de qui m'ha 
antecedit amb la paraula no crec que sigui el moment. Podríem parlar d'una figura amb unes 
altres responsabilitats molt més globals, però no amb aquesta responsabilitat específica 
perquè crec que tampoc és el moment d'això.
I després també haig de dir que això té una mica de recull del que presenteu en aquesta 
moció. Només n'hi ha cinc moviments entre cometes que siguin propietat de l'Ajuntament, en 
les quals l'acèquia Monar s'ha fet una intervenció en els últims anys, la casa de la Vila, jo crec 
que no hi ha perill de que caigui, la Torre d'en Gorgs, jo crec que està suficientment 
garantitzada perquè hi tenim, vull dir, és un instrument que estem utilitzant i que això 
garanteix el seu futur. 
El Molí de la Torre Nova, si fem un anàlisi del valor arquitectònic que té i les garanties que té 
de futur quan la gran ilusió que tenim des d'aquest equip de govern és que en aquest espai 
podem fer el col·legi de la Marta Mata i espero que això sigui en breu que es solucioni, serà 
difícil salvaguardar aquest, per vosaltres, monument, jo que sóc veí de la zona conec 
perfectament el valor arquitectònic del tema i ca n'Altimira que és un tema que nosaltres hem 
reivindicat des de Convergència i Unió moltíssimes vegades. És un element complicat de 
salvaguardar, tot i així no hem renunciat encara a reivindicar-ho i en un futur intentarem... 
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tots els altres... bé, hi ha uns altres també...monuments que vosaltres poseu aquí que tenen...jo 
crec, vull dir, fins i tot estic sorprès perquè en poseu un que ni el coneixia ni jo, és Can Caps, 
vull dir que el seu valor arquitectònic que es suposa perquè en aquests moments no sé ni si el 
trobaria. I hi ha edificis com per exemple el Capella, vull dir, això té un valor arquitectònic 
important, bueno...
Bé, jo crec aquesta moció tal i com l'heu presentada és una moció que té un component 
polític, però jo no em posaré a parlar dels últims 30 anys i de la feina que s'ha fet en els 
últims 30 anys, però el que sí que en aquest moment ja us dic també dir que des de la 
regidoria i alhora també des d'Alcaldia s'ha fet un gran esforç perquè el monument principal 
d'aquest municipi que és l'Església Romànica, realment tingui futur i estem en aquest tema i 
ens en sortirem.
I, escolta'm, tots aquests altres elements o molts d'aquests elements que poses aquí o que 
vosaltres poseu aquí que són propietats privades, sense entrar ara en discussió de si realment 
són monumentals o no, escolta'm, poder que els hi preguntem als seus amos l'interès que 
tenen també en que els hi compliquem la vida, però de totes maneres podem posar sobre la 
taula i podem parlar-lo quan vulgueu, però seria en tot cas un altre objectiu. L'objectiu en 
aquests moments prioritari ja li he exposat al començar la meva intervenció.
Votarem en contra. Moltes gràcies.

Sr. Rodríguez: Bona nit, novament.
A veure, nosaltres ens hem mirat la moció, així com les fitxes que ens ha fet arribar el 
president de la Junta de Portaveus que es van fer arribar amb posterioritat. 
Bé, sí que hem de reconèixer que el treball és exhaustiu. El problema és que nosaltres aquí hi 
ha algunes coses de concepte que no... en les que no combreguem. És a dir, se'ns posa una 
cosa que es diu “Listado de Monumentos”, nosaltres d'entrada entenem que per parlar d'un 
monument hem de parlar d'un edifici o de quelcom que tingui una singularitat. És a dir, que 
tingui alguna cosa que el faci distingir-se de la resta d'edificis que tenen els mateixos o que 
s'han creat a la mateixa època, jo que sé jo li puc posar l'exemple de les estacions de 
ferrocarril, n'hi han moltíssimes, però estacions com la de Sants fetes en l'època de 
l'arquitectura del ferro i contemporània d'algunes altres estacions famoses a París, a Madrid o 
algun altre lloc, doncs n'hi han poques, òbviament això sí que són monuments, mentre que 
altres estacions com la de Sants doncs em sembla que tots hem anat a l'Estació de Sants i de 
l'Estació antiga no hem vist ni un maó. Per tant, d'entrada el concepte de monument pensem 
que està generalitzat, és a dir, considerar com a monuments l'antic mercat municipal o 
considerar com a monument els pisos Capella que s'acaben d'enderrocar o l'estació del 
ferrocarril o fins i tot, la Granja d'en Alari, que jo aquesta tarda...aquests llibres somreia 
perquè jo també tenia els llibres del Sr. Agustí Palau i Codonyers, la granja d'en Alari era una 
granja porcina, igual que moltíssimes de les que vostè trobaria si viatja per Lleida, no crec 
que tingui cap singularitat conservar un edifici d'aquestes característiques.
Ja li dic, d'entrada, això. És a dir, el concepte de monument a Barberà, com ha dit el Pere 
Ramon hi ha una sèrie de monuments, jo penso que ha fet una llista bastant exhaustiva de 
propietat municipal també seria el mercat municipal però que no tindria la catalogació de 
monument i penso que en aquests són els que hem de bolcar els esforços. En tota la resta, ja li 
dic, nosaltres entendríem molt més que la proposta fos que des de Serveis Territorials i en 
funció de les fitxes que tenim de tots aquests edificis més o menys que poden tenir alguna 
especifitat a la ciutat es fes un llistat i després fos aquest ple el que veient això manifestés 
quina seria la necessitat de conservar determinats edificis o determinades façanes o 
determinats punts.
Tenint en compte també, com ha dit el Pere, que molts d'aquests edificis són propietats 



13131313

particular, per tant, nosaltres podem fer una normativa que obligui a mantenir una part de 
l'edificació tal qual és, però en alguns casos no podem obligar a propietaris particulars a 
mantenir l'edificació tal qual la voldríem nosaltres.
Per tant, ja li dic, nosaltres entendríem això i a part, quan estem parlant d'aprimar 
l'administració perquè és una paraula que, a més a més, surt molt sovint. En aquest cas estem 
parlant de crear una plaça nova. Nosaltres, vostès saben, que la Plataforma sempre el que ha 
proposat és fer una reorganització de la nostra plantilla i que la persona d'un arxiver 
municipal hem sembla que en aquesta legislatura no sé s'havia sortit encara, però que en les 
legislatures anteriors en boca d'alguns dels portaveus que no estan presents en aquesta 
legislatura havia sortit més d'un cop i nosaltres l'havíem donat el nostre suport perquè pensem 
que sí que fos necessari, ja no només pels edificis sinó per aquella documentació escrita que 
consta que tenim, doncs bé tenir-la localitzada i a l'abast d'aquells professionals o d'aquella 
gent que volia consultar-la en un moment determinat.
Per tant, ja li dic, nosaltres en funció de tot això no votarem en contra de la moció però ens 
abstindrem.
Gràcies.

Sr. Báez: Bona nit.
Mireu, la veritat és que ja trobava a faltar una moció presentada pel Partit Popular. Pero 
también tengo que reconocer y confesar que esperaba una moción en defensa de los derechos 
de los ciudadanos de Barberà. Una moción que velase por los intereses y que no los lesionara 
como hace viernes sí, viernes no, su gobierno en Madrid a través de los consejos de Ministro 
y elaborando leyes.
Hasta ahora no hemos visto ni un solo gesto por parte del Partido Popular, ni una sola moción 
en contra de las reformas de las pensiones, no hemos visto nada en contra de la primera 
reforma laboral del Partido Popular ni en contra de las medidas propuestas por su gobierno en 
las quitas y en los engaños a los titulares de preferentes y otros productos tóxicos bancarios. 
Ni un solo gesto a favor del reconocimiento a la vivienda como un derecho social, ni un solo 
gesto a favor del maltrato a la educación de su Ministro Wert y tampoco nada que decir por 
parte suya de los recortes sanitarios y de la ley de dependencia de la Ministra Mato.
Hoy voy a hablar un poco yo también de mi libro. Aprovechando que tengo la palabra y la 
oportunidad de contestarles.
Como les decía ni en una sola de esas mociones presentadas por los diferentes grupos en este 
Pleno han tenido el respaldo del grupo del Partido Popular, ni tan si quiera ni la abstención. 
Acaso se habran olvidado, ustedes, el Partido Popular que aquí, básicamente, ustedes son un 
partido municipalista, posiblemente sí. Y lo digo porque nunca han sabido aprovechar 
ninguna oportunidad, las oportunidades que aquí les hemos dado los otros grupos con la 
presentación de mociones, nunca. Nunca ha sabido darle un toque a su partido ni que decirles, 
cuando esas leyes las hacen en Madrid pero evidentemente afectan a ciudadanos de Barberà 
porque en Barberà hay trabajadores, hay desempleados, hay pensionistas, hay afectados por 
las preferentes, hay enfermos, hay estudiantes que necesitan becas y hay personas 
dependientes. Pero no, ustedes han seguido en su linea y ni una sola mención a las promesas 
incumplidas de su partido.
El Partido Popular de Barberà del Vallès no ha tenido nada que decir en contra de la rebaja 
del sueldo a los funcionarios. 
El Partido Popular de Barberà del Vallès no ha tenido nada que objetar a la amnistía fiscal 
grotesca e inmoral que han hecho en su partido.
El Partido Popular de Barberà del Vallès no ha tenido nada que decir del aumento del IVA o 
de la no deducción por la vivienda, que como saben nos caerá en la próxima declaración.
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El Partido Popular de Barberà del Vallès no ha tenido nada que decir del aumento del 
impuesto sobre la renta que ya hemos padecido este año porque era sobre la del año pasado y 
claro como no ha hecho mucho ruido porque se aprobó en febrero y es ahora cuando la hemos 
pagado pues ha parecido que haya pasado por alto pero en las liquidaciones de cada uno de 
nosotros evidentemente lo hemos notado.
Y tampoco nada han dicho ustedes, el Partido Popular de Barberà del Vallès, cuando la 
actitud de su diputada Andrea Fabra por aquel “que se jodan” refiriéndose a los recortes de 
las prestaciones por desempleos.
Tampoco hemos oído decir nada aquí en el Pleno ni hacer ni un solo reproche.
¿Qué saben ustedes de la igualdad de oportunidades? Parece que poco. Pero bueno no va por 
ahí la moción presentada, ya lo sé, por eso le decía que hoy voy a aprovechar este momento y 
hablar de mi libro.
Entiendo que al PP, dado que nunca se ha manifestado a favor de esas mociones, ni se ha 
sensibilizado con esos problemas pues entiendo que lo que le interesa o que nada le interesa 
de esos problemas a quienes lo padecen, aunque después vayan por ahí sorteando un jamón y 
unas botellas a cambio de dos kilos de azúcar o de arroz para repartilos entre los ciudadanos.
Ustedes en eso no pueden hacer como hemos hecho los demás partidos o las entidades que lo 
hemos hecho en silencio y sin protagonismo, ustedes en fiesta mayor, que todo el mundo vea 
lo solidarios que son y como redimen sus pecados. De esas oportunidades sí que saben 
ustedes.
El Partido Popular prefiere preocuparse más porque contratemos una persona que se dedique 
a custodiar en exclusiva los documentos que hacen referencia a antiguos edificios y que ni tan 
si quiera son públicos y que si por ellos fuera también que tendríamos que quizá restaurar con 
el dinero de todos, con el dinero público, con el dinero del Ayuntamiento... esto debe de ser el 
mundo al revés. El mundo al revés de los que falsean los libros de cuentas, de los que los 
hacen a mano, el mundo de los paraísos fiscales, el mundo de los sobres... pues yo qué sé, 
quizás es todo eso a lo mejor se ve desde un lado de la moneda y los que quizá lo vemos de 
otro lo vemos diferente.
A estas alturas el Partido Popular tampoco ha sabido interpretar unas encuestas según se 
desprende de su escrito en la revista municipal. O lo que sí que sabe es malinterpretar las 
estadísticas deliberadamente para hacer creer a la opinión pública que Barberà va mal. A lo 
mejor quieren retomar el España va bien pero cambiando el eslogan. Ustedes con su pluma y 
su espacio en la revista municipal han decidido mal informar a los ciudadanos de Barberà 
transformando los datos que este equipo de gobierno, como es de recibo, puso en mano de 
todos los grupos políticos, incluido el suyo. Un escrito en el que ustedes omiten que el 94 % 
de los ciudadanos y ciudadanas de Barberà se siente satisfecha de vivir en Barberà, 
exactamente un 34,2 muy satisfecho, un 47% bastante satisfecho y un 12,8% normal, un 3,8% 
se siente poco satisfecho y un 0,8 nada satisfecho. Pero ustedes no lo han puesto así en su 
escrito, ustedes omiten que Barberà es una ciudad en la que sus ciudadanos opinan que en los 
últimos años ha mejorado y omiten que eso lo dicen 44,7% de los ciudadanos. Es cierto que 
también un 29,2% que dice que está igual pero es que eso suma un 74% que se forma una 
opinión positiva de como está Barberà y sólo un 21% que está en situación peor.
Y si hablamos de los próximos dos años, pese a que seguirá gobernando el PP en Madrid 
también hay un elevado número de ciudadanos que piensan que mejoraremos, concretamente 
un 32,7% y un 17% dice que estaremos igual, total eso hace un 50%. No son malos números 
con la que posiblemente nos caiga. Ojalá sea así es esperanza que tienen puesta en nosotros, 
en los municipalistas no la acabe truncando la gestión del Sr. Rajoy y sus ministros con la 
nueva ley de bases de régimen local, que me temo muy próxima ya por otro lado. 
Esa ley que su vicepresidenta anunciaba tan orgullosa el viernes diciendo que ahora ha 
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llegado el turno a los políticos, ahora son ellos los que tienen que adelgazar pero se le olvidó 
decir quienes no tendrán viajes, hoteles, coches de alquiler, bolsos, fiestas de cumpleaños con 
mucho confeti, que presuntamente disfrutaban a cuenta de la banda de Francisco Correa, 
aunque igual a ellos no les afecta o no les afectará nunca, no lo sabemos tampoco. Lo que no 
dijo la vicepresidenta es que esa misma ley pretende quitar a los ayuntamientos las 
competencias impropias, eso se lo guardó porque si entra en ese capítulo muchos ciudadanos 
se darán cuenta de que esa ley vendrá a recortar los derechos de esos propios ciudadanos, no 
voy a mencionar aquí cuales son esas competencias impropias y que este Ayuntamiento hace, 
que llegan al 32% de las competencias que tiene, o sea de un 100%, el 32% le son impropias, 
imagínese si las quitemos, imagínese que quitemos las guarderías municipales, sí a través de 
esa ley o por culpa de esa ley las tenemos que cerrar. Qué harán esas familias que ahora 
llevan a sus hijos a la guardería con 90, 100 o 120 € cuando quizás pasen esas guarderías a 
manos privadas y les pidan más de 300 €. Qué pasará con los planes de empleo porque 
nosotros sí que nos preocupamos como ese 21% que se preocupa también en las encuestas y 
que sale y que le preocupa el paro y desempleo, que no depende de esta administración pero 
que sí que hacemos lo imposible por mejorar los datos bajo el paraguas de los planes de 
ocupación en los que Barberà siempre ha tenido una notable incidencia, como ustedes 
también deben conocer.
Y ya a estas alturas en las que al PP parezca importarle poco los ciudadanos de Barberà y ya 
entro en la moción van y nos presentan una moción, según ellos, elaborada por su partido y 
cuyas fichas técnicas son un auténtico plagio y digo bien, un auténtico plagio del inventario y 
estudio del patrimonio palenteológico, arqueológico y arquitectónico de Barberà elaborado en 
el año 2001, aquí lo tengo en la mano y se lo enseño, por Carme Sobiranes Fabregas y 
encargado por este Ayuntamiento al estudio Lloveras Soler Arquitectes.
También obvian ustedes que existen 4 libros publicados en Barberà respecto de su patrimonio 
histórico, de sus lugares, de sus edificios y de su historia. Libros refrendados por 
historiadores, catedráticos y profesores de historia de reconocida solvencia y de prestigiosas 
universidades.
Desde luego el grupo municipal del Partido Popular no puede alegar el desconocimiento de la 
existencia de este estudio, de este inventario, ya que no es la primera vez que este material 
viene a Pleno. No sé si aparte del Pleno ha debido ir a algún sitio más para que la 
coincidencia con las fichas que ustedes nos han pasado y las que hay aquí sean exactamente 
idénticas.
Quizá sea por mandato de la nueva generación del Partido Popular que lo tengan que poner 
ustedes, hoy encima de la mesa, tal y como indican en la moción, que ya puestos a decir tiene 
toda la pinta de eso, de un corta y pega de un treball de recerca que algún, evidentemente, 
entiendo mal estudiante llego a copiar basándose en este propio estudio al que ustedes, al que 
yo he hecho referencia y al que añadió como cosecha propia cuatro edificios que también se 
ha referenciado aquí como la fábrica Capella, los pisos Capella, que no son más que una 
empresa de transportes o centro logístico sin ningún interés ni fabril, ni arquitectónico ni 
histórico. 
¿Cómo pretende el Partido Popular mediante la contratación de un archivero de edificios 
histórico arquitectónico impedir en aquellos que son de propiedad privada que sus legítimos 
propietarios vendan, derriben o permuten sus propiedades?
De qué nos serviría como dice la moción, en su parte resolutiva, promover la correcta gestión 
de los documentos y los archivos, en qué quedamos. Quieren ustedes preservar el patrimonio 
o los papeles porque no me queda claro en la moción. O simplemente lo que quieren es que 
contratemos a alguien que los guarde, quizás al redactor de este particular estudio, no lo sé.
Mire, ya les he dicho que todo ese material, que ustedes aportan o que pretenden aportar 
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existe en forma de ficha, estudios, cuatro libros y la documentación que consta en nuestro 
archivo municipal, que por cierto, tiene archivero. Es decir, tiene una persona que lo cuida, lo 
custodia, lo mantiene, lo organiza y que se encarga de él desde hace mucho tiempo.
Cómo es posible que el Partido Popular atribuya a las anteriores alcaldías las demoliciones de 
edificios de titularidad privada y que sus dueños optaron por vender a quienes tuvieron a bien 
y para lo que supuestamente estaban legitimados. Acaso tampoco saben que algunas de esas 
edificaciones, como Can Planas, que mencionan ustedes también por poner un ejemplo, 
estuvieron sometidas a un proceso de estudio y de aprobación por parte de la Generalitat en 
su proceso de derribo y que no se le reconoció valor arquitectónico ninguno. Por qué han 
pasado ese dato por alto, quizás también olvide el PP que gracias a este gobierno y a 
gobiernos del PSC, con el apoyo de otros muchos grupos muchos de esos edificios que consta 
aquí en el inventario original y en el plagiado sí fueron salvados y restaurados, los que sí lo 
merecían, y los que carecían de ese reconocimiento, pues déjeme decirle que gracias a esas 
ventas, a las que sus propietarios tenían todo el derecho, se negociaron espacios y 
equipamientos que sin duda hoy no tendríamos.
Y ya por último, como siendo el grupo municipal del Partido Popular tan garantes de la ley 
que emana de su partido y por la custodia siempre se han opuesto a peticiones a las mociones 
que aquí se han hecho antes referencia, pasan por alto el hecho de que no está permitida la 
creación de nuevos puestos de trabajo.
Miren, señores del Partido Popular, les agradecemos mucho su interés como todos les han 
agradecido también por nuestro patrimonio, incluso su aportación con ese listado fusilado y 
maquillado, pero créanme o van tarde o como se dice coloquialmente les han vendido la 
moto. El listado existe, las fichas existen, nada menos que desde el año 2001.
Y ya déjendeme ilustrarlos, mire, el primer libro con referencia a todos estos datos se publicó 
en el año 1990, se titula “Com s'ha fet una ciutat” y como también se ha dicho aquí, su autor 
fue Agustí Palau Codonyers, pero es que además este libro se edito, tal y como se dice en su 
última página “en conmemoración de una efeméride” que era el décimo aniversario de los 
ayuntamientos democráticos dice “en conmemoració d'aquesta efemèride la Corporació 
municipal en sessió del dia 22 de novembre va acordar l'edició i n'ha fet la presentació el 23 
d'abril de 1990, festa de Sant Jordi, patró de Catalunya”. O sea el 64º día del libro. Este es el 
primero de los libros que se edito y se aprobó en este Ayuntamiento, en este Pleno.
El segundo, 1997, Barberà del Vallès, “Història d'un antic poble” Agustí Palau Codonyers, 
también.
El tercero, en el 2002, “Del molí a l'ordinador, passat i present de Barberà del Vallès”, cuatro 
autores: José Martínez Gázquez, Joan Serrallonga, Francesc Bonamusa i Just Casas.
Y por último y cuarto libro, aunque monográfica de la Iglesia Románica, en el 2011 “Santa 
Maria de Barberà del Vallès, fet i poder darrera les imatges sacres” de Lily Arat.
Y repito nos alegramos mucho de ese interés que ha nacido en ustedes y en su organización, 
incluida nuevas generaciones, pero les recomiendo que antes de tirarse a la piscina miren 
primero si agua y sobretodo también les recomiendo, por supuesto, la lectura de los cuatro 
libros, que sin duda encontrarán ustedes en la biblioteca.
Obviamente no daremos soporte a la moción por extemporánea, por sin sentido y porque todo 
en lo que ella pide no solicita en este partido a lo largo de sus muchos mandatos, junto con 
los demás partidos de este consistorio, como se ha podido ver y leer, lo tienen más que 
cumplimentado. Particularmente ese listado que dice que ha sido realizado por las nuevas 
generaciones del Partido Popular y que seguro podía dar lugar a algún tipo de reclamación 
judicial por parte de los auténticos redactores.
Muchas gracias por su atención.
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Sra. del Valle: Para contestar al Sr. Báez voy a estar un rato.
Primero, Sr. Rivera, al Sr. Pere Ramon y al Juanjo también más o menos los tres que me 
habéis dicho lo mismo. Se trataba de contratar alguien temporal o formar a alguien que ya... 
algún técnico que ya exista del Ayuntamiento. Simplemente para que vuelva a catalogar si ya 
dicen que esto se ha hecho y esta hecho que lo vuelvan a catalogar porque hay dos 
monumentos que, Sr. Juanjo, un monumento según la descripción del diccionario es “ una 
construcción que posee valor artístico, arqueológico o histórico” o sea que se podrían decir 
que son monumentos, no todos, precisamente es por eso la moción, queremos a alguien que 
nos diga qué es un monumento y se ha de proteger y cuales no. Por eso Sr. Pere Ramon creo 
que ni usted ni nadie de los que estamos aquí somos capaces de determinar cuales son y 
cuales no monumentos sino una persona profesional y conocedora al 100%.
Al Sr. Juanjo pues nada más, lo del tema que no hace falta que contenga un ladrillo ni un 
sillar para que sea un monumento, una construcción de acero de principios de la aparición del 
acero también puede considerarse un monumento. 
Y al Sr. Báez pues no le puedo contestar a todo porque ya me he perdido. No contestaba 
mucho a la moción, sólo al final. Considero que la moción es de carácter local y su 
intervención ha estado más enfocada a temas relacionados con el gobierno central y con... 
bueno, oportunismo un poquito para sacarnos de quicio. 
Y como ya sabe que yo estoy en la Comisión de Urbanismo, creo que he hecho un trabajo 
bueno para la localidad y de información e interés para todos. Por supuesto que la 
información existe, lo que no me puedo es inventar las cosas, la información está en los 
libros, en vuestro archivo del Ayuntamiento y claro que yo he consultado, he buscado en 
internet, como cualquier persona busca, encuentra, redacta otra vez y lo que no voy a poner es 
nada nuevo ni diferente de lo que existe porque sino no sería plagio sino que me lo estaría 
inventando.
Y lo que queremos es preservar, preservar el patrimonio, Sr. Báez, nada más con esta moción.
Si el archivero que decís que tenéis está y lo tenéis creo que no ha hecho el trabajo bien 
porque la web de la Generalitat aparecen los edificios que son a conservar y está la Masia Can 
Planas y la Torre d'en Mateu.
Y tengo aquí la página web de la Generalitat a fecha de ayer con los edificios: la Torre d'en 
Mateu y la nueva Masia d'en Can Planas o sea, o vuestro archivero no se ha actualizado o es 
la web de la Generalitat la que no está actualizada. No lo entiendo.
Nada más, el tema de que lo del sorteo... que si es oportunismo, creo es solidaridad más que 
oportunismo, Báez. 
Y lo de la información... el plagio... yo considero que no es plagio porque una cosa que ya 
está hecha y existe no se puede plagiar lo que no voy a hacer, como le vuelvo a decir, es 
inventarme las cosas, que quizás podía haber estado más extenso, sí, pero no soy tampoco 
una experta en monumentos. Por eso la moción precisamente lo que buscamos es eso una 
persona que se forme, un propio técnico del Ayuntamiento o una contratación temporal que 
determine precisamente que haga un catálogo de los edificios y que precise cuáles son y 
cuáles no son a conservar, sean propiedades privadas o del Ayuntamiento.
Sí que vosotros cuando estos edificios que se demolieron para construir la ampliación de 
Novartis y la Torre d'en Mateu para hacer un complejo de otras industrias, argumentasteis 
varias excusas para llevarlo a cabo, para la demolición y tal. No sé qué excusas porque ya 
existían y existen técnicas suficientes como para tratar patologías en edificios y rehabilitar o 
restaurar. No sé cual serían las excusas porque yo en ese momento no estaba y sinceramente 
no me he informado, pero creo que si es así habría que actualizar la web de la Generalitat 
porque esas dos edificaciones están como patrimonio a proteger todavía en la web.
Nada más. Gracias.
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Sr. Rodríguez:  Jo ja li he dit que hi ha edificis com per exemple l'Estació de França, que és 
un edifici fet amb arquitectura del ferro i que és un monument, igual que ho són moltes fetes 
per arquitectes d'aquella època. Igual com pot ser el Mercat del Born, igual que ho pot ser la 
claraboia del Palau de la Música, és a dir, hi ha moltíssima cosa de l'arquitectura del ferro, 
que està considerada monument, no crec que tingui ni sillars... no cal que tingui carreus, que 
en català el nom correcte seria carreu, ni que tingui doncs maons perquè sigui un edifici.
Jo també li volia dir de Can Planas, que ho tenim aquí, aquest edifici, jo en aquest poble m'he 
manifestat en contra del seu enderrocament, fa molts anys. Jo vaig sortir al carrer igual que 
molts altres ciutadans de la ciutat i qui va manar el seu enderrocament va ser aquesta 
Generalitat que encara ho conserva en la seva pàgina web. Per tant, dubto molt que el 
problema sigui de l'arxiver de Barberà i no d'aquesta Generalitat de Catalunya que manté a la 
seva pàgina web com edificis a conservar edificis pels quals va dictar ordres d'enderrocament 
fa uns 25 anys. Ja li dic, jo ja vivia en aquest poble i he sortit al carrer i no vam 
aconseguir-ho, malauradament, ni salvar la Masia de Can Planas perquè segons els 
arquitectes de la Generalitat estava feta de tàpia i per tant no era aconsellable la seva 
conservació ni el passeig dels til· lers, preciós, que es després es van traslladar a la plaça de la 
Sardana i que malauradament hem vist morir un darrere de l'altre. I em sembla que aquella 
senyora que... també estàvem nosaltres quan vam sortir al carrer amb aquest motiu.
Per tant, ja li dic, del patrimoni de la ciutat, penso que som molts els que hem lluitat per 
conservar-lo, que aquesta moció no ens aporta tampoc massa més del que ja sabíem i que a la 
moció tampoc deia tampoc deia que fos una contractació temporal o una contractació 
específica, com es va fer al 2001, que es va contractar un gabinet d'arquitectes perquè ens 
fessin això.
I tenint en compte que la situació per exemple fa que els nostres Serveis Territorials en 
aquests moments potser no tinguin una carrega de treball tan pesada com la que han tingut 
temps enrere quan les edificacions a la ciutat estaven a una època més creixent. Penso que els 
nostres mateixos Serveis Territorials podien tranquil·lament donar-li un cop d'ull a aquesta 
feina que ja tenim feta del 2001 i que en algun moment el Ple fos el que decidís quins edificis 
realment valen la pena. 
I ja li dic tampoc cal ser un expert per saber que la Granja d'en Alari que era una granja 
porcina com diu el Sr. Agustí Palau, construïda al segle XX, tingui realment algun valor 
arquitectònic, museístic o com a monument.
Gràcies.

Sr. Báez: Aclarada la parte de Can Planas y del archivero municipal en las que obviamente 
yo tenía razón cuando exponía porque aquí lo hemos vivido en presente muchos de los que 
estamos en este Pleno y fue la Generalitat quien mandó derrocar esto, si consta en la página o 
no, es problema de la Generalitat. Por eso he dicho que Can Planas no era un edificio 
histórico, por eso me he referido a Can Planas y es cierto que ahora está la Novartis o el 
aparcamiento de la Novartis pero que conste que esto, que según ustedes dice constar en la 
página de la Generalitat, que yo no pongo en duda, no ha sido declarado nunca monumento 
histórico ni por la Generalitat, ni por el estudio que aquí se hizo en Barberà en su día, aunque 
cuando se hizo tampoco existía ya Can Planas.
Mire, yo no... vamos, seguro que no me estaba refiriendo a usted cuando usted ha dicho que 
usted no es una experta y que no podía conocer todo y no me estaba refiriendo a usted 
precisamente porque es que en las fichas que ustedes nos pasaron ayer por la mañana dice 
muy claramente “Nuevas generaciones del Partido Popular del Barberà del Vallès, Edificios 
de interés histórico-arquitectónico. Este listado ha sido realizado por las nuevas generaciones 
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del Partido Popular de Barberà del Vallès. Contiene una ficha de 24 edificaciones...”, tal, tal, 
tal. 
Por lo tanto, yo no le estoy atribuyendo a usted el estudio o el error o el plagio o la copia o 
ese mal treball de recerca o de curso o de lo que sea, ni muchísimo menos, para nada le 
atribuía a usted ni la confección, ni el mal trabajo. Por lo tanto, este tranquila por esa parte.
En cuanto a que decían que se trataba de contratar a una persona profesional y capacitada y 
conocedora. Oiga, el estudio. Pues si aquí lo dice claramente “Estudi d'estratègies per la 
promoció del patrimoni històric i paissagístic de Barberà del Vallès. Inventari de l'estudi del 
patrimoni palenteològic, arquitectònic i arqueològic.” y dice el nombre de sus redactores, el 
bufete que lo hizo, encargado por el Ayuntamiento de Barberà, cual fue el equipo redactor. 
Es decir, aquí lo dice todo, esta gente son los expertos y esta gente son los que nos elaboró 
éstas fichas para decirnos cuales eran esos edificios históricos o con algún valor 
arquitectónico.
Y lamentablemente pocos de ellos son públicos porque los públicos sí están bien 
conservados, lamentablemente los privados son los que no están en condiciones o porque no 
quieren gastar dinero o porque sus propietarios entienden que tampoco tienen un gran valor o 
para ellos no lo debe tener. Por lo tanto, poco podemos hacer. O pretenden ustedes que les 
compremos ahora todo el patrimonio histórico a los particulares. No estamos ni en esa 
oportunidad ni en ese momento.
Pero yo me puedo referir que una ficha de aquí, cogida a voleo, yo qué sé y que conozcamos 
todos, pues mire Can Escayola, dice exactamente lo mismo que la ficha de este estudio de 
nuevas generaciones que lo tiene aquí, o sea las fotos sí que serán nuevas posiblemente, algo 
habrán hecho, ya veo que algo han hecho pero es que el redactado que es la traducción del 
catalán al castellano es idéntica y no la voy a leer aquí por no cansar a nadie, pero es que todo 
el mundo que quiera puede tener acceso a este documento que han presentado ustedes y a este 
que está en poder del Ayuntamiento. Y es que es exactamente igual. Por lo tanto, por eso 
decía que lo que ustedes tienen pues es lo que tienen, es decir, un trabajo copiado, ya está, 
nada más. 
Y además no sólo este, es que de los libros se pueden extraer muchísimos datos más. Por eso 
tampoco entendemos la presentación y sí que es cierto que he hablado de mi libro, he 
aprovechado para hablar de mi libro, igual que le reprochó a ustedes una concejal de mi 
partido en el último pleno que ustedes para cualquier cosa hablaban de su libro, pues hoy he 
tenido yo la oportunidad y también lo he anunciado tampoco me guardo ni me escondo de 
decirlo, lo he anunciado durante el transcurso de la moción. Hoy tenía yo la oportunidad de 
contestarles y antes de entrar en el debate de la moción pues también he hablado de mi libro y 
también he dejado de manifiesto esas mociones que ustedes no apoyan, y que parece que no 
les interese o que los ciudadanos de Barberà no sean ciudadanos afectados por esas mociones 
o por esas leyes, mejor dicho. Por esas leyes de pensiones, de reformas laborales, por las 
preferentes, etc. que no voy a repetir pero sobretodo no se tome el tema personal porque ya le 
digo, es que esto es de las nuevas generaciones, no es de usted, yo a usted no le he achacado 
nada.
Por consiguiente, preservar el patrimonio. Mire, se lo tendrán que pedir ustedes a lo mejor a 
los que lo tienen en su poder, nosotros ya haremos lo posible y si alguna vez quieren pues 
intervendremos pero si nos dejan los propietarios o si conjuntamente con otra organización 
supramunicipal podemos hacer algo pero posiblemente nadie nos impedirá que ese 
monumento que ustedes han colocado nuevo en la lista que pone Torre de verano, que es esta 
torre que hay para la estación. Posiblemente mañana, sus propietarios la vendan o la permuten 
con un algún constructor y veamos dos casas apareadas como están haciendo justo al lado de 
esa torre de verano en la avenida Generalitat, que por eso, quizá la quieren preservar, ya que 
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la anterior la están construyendo, igual por eso quieren preservarla pero que tampoco está en 
el estudio arquitectónico, que la casa es bonita, igual debe tener seguramente 60 años o 50 
años pero que no tiene más valor que para su propietario, el que ojalá viniese hoy un 
constructor y se la pagase a precio de hace 7 años y vería lo rápido que la vendería. Y qué 
ibamos a hacer nosotros ahí, ir de manifestación con antorcha para que no la vendieran. 
Tengamos también un respeto por lo privado. En fin, nada más.
Muchas gracias. 

Sra. del Valle: Sr. Báez, dice que no me lo tome a título personal pero claro que me lo tomo 
a titular personal porque yo pertenezco a nuevas generaciones del Partido Popular, yo he 
elaborado ese listado y como le vuelvo a repetir sí a lo mejor ha sido un copia y pega pero lo 
que no me voy a poner a hacer un trabajo aquí de archivero porque no lo soy. Entonces pues 
sí que me doy un poco por aludida, no me lo tomo como algo personal pero tu has hablado de 
tu libro y yo lo que quería era hablar de mi moción, que al final veo que no ha podido ser.
Lo que quiero que entiendas que la moción se trataba precisamente para eso, para saber 
cuáles son y cuáles no. Si la casa de verano es privada y no puede ser, pues no puede ser pero 
yo pues quisiera saberlo, cuáles sí y cuáles no y que me lo diga un profesional.
Y nada más. Gracias.

_____________________

4.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU  PER 
DEMANAR UN RECONEIXEMENT A LA FIGURA POLÍTICA D'EN 
MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA FACILITANT QUE UN ESPA I 
PÚBLIC DEL NOSTRE MUNICIPI DUGUI EL SEU NOM AMB MOT IU 
DEL 75È ANIVERSARI DEL SEU AFUSELLAMENT PER LES TRO PES 
FRANQUISTES AL PENAL DE BURGOS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU PER DEMANAR UN 
RECONEIXEMENT A LA FIGURA POLÍTICA D'EN MANUEL CARRASCO I 
FORMIGUERA FACILITANT QUE UN ESPAI PÚBLIC DEL NOSTRE MUNICIPI 
DUGUI EL SEU NOM AMB MOTIU DEL 75È ANIVERSARI DEL SEU 
AFUSELLAMENT PER LES TROPES FRANQUISTES AL PENAL DE BURGOS.

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

"El passat 9 d'abril d'enguany és va commemorar el 75 é aniversari de l'assassinat d'en 
Manuel Carrasco i Formiguera en el penal de Burgos en mans de les tropes franquistes. 

En Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona, 3 d'abril de 1890 - Burgos, Espanya, 9 d'abril 
de 1938) fou un advocat i polític català, líder democristià i nacionalista català del primer terç 
del segle XX. Empresonat pel General Primo de Rivera l'any 1920 per les seves critiques al 
seminari l'Estevet i posteriorment Conseller de Sanitat amb Macià i diputat l'any 1932 a les 
Corts de Madrid on defensarà la integritat del Estatut de Núria i la llibertat religiosa. En l'any 
1932 s'incorpora a Unió Democràtica de Catalunya i l'any 1936 és manté fidel a la República 
i a la Generalitat.

En Manuel Carrasco i Formiguera ha estat i és un exemple de la defensa dels valors 
democràtics, de servei al país i a les seves institucions. Va destacar principalment en la 
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defensa als valors democràtics i dels valors que d'aquesta emergeixen com a pilar 
fonamentals de la convivència de tots els ciutadans respectant les diferencies de pensament i 
creença. Manuel Carrasco, màxim dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya, des de les 
profundes conviccions humanistes i catalanistes, va defensar amb dignitat i valentia la justícia 
social, de la llibertat nacional, i dels valors de la Democràcia.

El Grup Municipal de Convergència i Unió considera que Manuel Carrasco i Formiguera és 
un referent i que, en la seva persona, resumeix totes les característiques i virtuts que un 
representant de la ciutadania ha de posseir: Integritat, defensa de les conviccions per damunt 
dels interessos personals o de partit, generositat, sinceritat, integritat i lleialtat a les 
institucions.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Que l'Ajuntament de Barberà del Vallès RECONEIXI públicament la figura d'en 
MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA com a referent ètic i polític dels valors de la 
Democràcia.

SEGON.- Que, com a conseqüència d'aquest reconeixement públic, la vila de Barberà del 
Vallès li ho faci avinent posant el seu nom en un espai públic del nostre municipi. 

TERCER.- Que es comuniquin aquests acords a la Presidenta del Parlament de Catalunya i a 
la família d'en MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11   
Vots en contra: 6
Abstencions: 4

_____________________

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. Ramon: Bé, jo només voldria dir que hem presentat aquesta moció amb motiu d'una data 
especial.

(Efectua una lectura de la moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, la 
qual no es transcriu per constar íntegra en el dictamen 4.2 de la preacta).

Moltes gràcies.

Sr. Rivera: A veure, el nostre grup no donarà suport a la moció perquè no compartim el 
contingut de la moció. No perquè no reconeixem la figura de Manuel Carrasco i Formiguera. 
La reconeixem com una persona que va defensar el règim legal, la república, tot i que 
ideològicament estem a les antípodes d'en Manuel Carrasco i Formiguera, però reconeixem 
que en temps que molta part de la dreta catalana s'hi va sumar a les files de Franco, doncs 
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aquest senyor es va mantenir fidel a la República i això se li ha de reconèixer, però no podem 
compartir que això a la ciutat de Barberà signifiqui que ens hem de comprometre com a ciutat 
a donar-li el seu nom a un espai quan tenim un llistat de barberencs i barberenques que es 
mereixen aquest reconeixement, com a mínim igual que el Sr. Carrasco i Formiguera.
I que malauradament no tindran un any dedicat a la seva memòria com sí que té aquest 
polític, el màxim dirigent d'unió durant l'època de la República.
Jo només citaré tres persones desaparegudes ja que són el Benet Balada, el Manuel Roda i el 
José Dico.
N'hi ha molts i moltes més barberencs i barberenques que s'ho mereixen això. Per tant, 
nosaltres votarem en contra, però que això no s'interpreti en cap moment com manca de 
respecte a la figura d'en Carrasco i Formiguera.
Hem de recordar que ja fa uns anys i en aquest mateix Ple vam adquirir el compromís de fer 
un monument, figura, escultura a la plaça de la República per reconèixer a totes les persones 
que van lluitar i van donar la vida per defensar el règim legal. Per tant, jo el que sí que 
recordaria és que això quan sigui possible i tinguem els mitjans i l'oportunitat, ho fem i que 
en aquest reconeixement a tota la gent que va defensar la República s'inclogui, i tant que sí, el 
Sr. Carrasco i Formiguera.
Per tant, votem en contra, però fem aquesta proposta.
Gràcies.

Sr. Gallego: Nosotros creemos que hay muchísima gente con el mérito suficiente como para 
que una calle, instituto o plaza lleve su nombre, por distintos motivos.
Si dispusiésemos en el municipio de una ordenanza de denominación de calles y espacios 
públicos veríamos que los ciudadanos a través de sus asociaciones estarían también 
incorporados al proceso de elección de nombres. Y la decisión final pues vendría al Pleno, 
que es lo que hacen en otros municipios.
De todas maneras, hoy que no hay presupuesto para un archivero tampoco hay espacios 
públicos o calles de nueva creación, creo.
Y hay personas también con relación con nuestra ciudad que también deberían ser propuestas. 
Yo voy a poner un ejemplo: Josep Ferrer Prat (1887-1936) nacido en Saldes y casado con 
Dolors Jaume Andreu vino a vivir a la entonces, Santa María de Barbará, y donde residió, 
trabajo y murió hasta su muerte. El 17 de noviembre de 1927 fue nombrado Secretario 
municipal de este Ayuntamiento. Dicho cargo lo mantuvo durante la segunda República hasta 
su muerte.
En 1932 instaló una gasolinera en la Cruz de Barberà.
Ferrer fue el único barberense asesinado durante la guerra civil en retaguardia. Su muerte se 
produjo el 26 de septiembre de 1936 en Sabadell, víctima de la Federación Anarquista Ibérica 
(FAI) y probablemente por considerarle españolista.
Y ahora Sr. Báez, tome nota para su próximo mitin, cargado de milongas porque esta moción 
tampoco la vamos a apoyar, votaremos en contra. 

Sr. Rodríguez: Bona nit, novament. 
Miri, nosaltres en aquesta moció ens abstindrem perquè és una mica... la nostra argumentació 
és una mica potser una suma de les que han fet els nostres predecessors en l'ús de la paraula.
És a dir, penso que donar el vistiplau en aquesta moció correm el risc que això després es 
converteixi en una mena de fireta, la qual cosa encara li treuria més mèrit o li trauria el mèrit 
a aquesta personalitat. Ja li dic.
Sense entrar en detalls de la personalitat d'en Manuel Carrasco i Formiguera o del seu germà 
que també va fer moltíssimes coses per la gent amb problemes de diabetes i de més. Pensem 
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que hi ha prous motius per doncs per donar-li o fer-li alguna cosa a la família, però pensem 
que si ho fem en aquest cas, no tindrem després arguments per negar-nos a fer-ho, per 
exemple, en el nostre cas, doncs alguna de les persones que ja havien tingut un carrer dedicat 
en aquest poble com era el Sr. Francesc Ferrer i Guardia i que per motius obvis, al 1939 se li 
va canviar el nom del carrer, però ja li dic. Aleshores el que ens agradaria i aquí entro en el 
que ha comentat el Sr. Adolfo, en arbitrar un sistema que fes que aquesta bossa que tenim o 
en aquest gruix de persones, les que ha comentat el company Rivera, o d'altres persones 
doncs quan tinguem l'oportunitat de donar nom a un espai o de donar nom a un edifici o a un 
carrer o a una plaça o a un monument doncs que hi hagi un sistema arbitrat que permeti que 
no només el Ple municipal, sinó també els ciutadans de Barberà o bé a través de la pàgina 
web o a través de les associacions que els representen puguin també decidir doncs qui volen o 
què volen que porti un nom determinat en aquesta ciutat que no deixa de ser la seva.
Per tant, ja li dic nosaltres en funció d'això que ens agradaria que es fes d'una forma bastant 
participativa ens agradaria doncs que en aquest cas la persona del Sr. Manuel Carrasco i 
Formiguera, però també amb els altres casos es fes això, un recull d'intencions i s'establis un 
sistema mitjançant l'ordenança o mitjançant qualsevol altre forma jurídica que permeti que 
això es pugui fer de forma participativa en un futur.
Moltes gràcies.

Sr. Báez: Bona nit de nou.
Mireu, en l'entradilla aquesta que hem fet tots el Manuel Carrasco i Formiguera sí que s'hi va 
deixar la vida recobrant els drets nacionals de Catalunya i de la justícia social i el sistema 
democràtic i amb això podem triar l'opció de vot que vulguem, no perquè no se la mereixi, 
sinó perquè efectivament hi ha més gent que podria compartir l'honor de tenir o aquest carrer 
o un lloc públic, però bé, és veritat no se li pot negar la seva condició de ciutadà compromès i 
polític d'ideals i conviccions i la seva lleialtat a la República. És cert, sense abandonar mai, 
això sí la seva ideologia democristiana. Això va amb les persones, per això possiblement 
estigui més allunyats d'uns que d'altres.
Bé, sabem que la seva mediació va fer salvar vides humanes de nombrosos perseguits i que 
això segurament li va suposar doncs rebre les denúncies de periodistes i l'assetjament de 
sectors als que no era afí.
Per tant, res a retreure ni a la seva figura, ni a l'interès legítim d'un grup polític aquest 
reconeixement públic, però tampoc hem d'oblidar, com s'ha dit aquí a molts Manuel Carrasco 
i Formiguera, vull dir, que d'aquests n'hi ha molts que es diuen d'una altra manera, però que 
com aquest també van dedicar la seva vida a la defensa dels drets, als patris i als civils. I 
d'una forma o altra també van acabar donant la seva vida pels altres.
Per això donarem suport a la moció i comptem que el dia que puguem disposar d'un espai 
públic, no només retem homenatge al Manuel Carrasco, sinó a tots els Manuels Carrascos i 
Formiguera que es van quedar pel camí de la seva vida compromesa en la defensa de les 
llibertats.

Sr. Ramon: Haver de discutir si aquesta moció s'ha d'aprovar o no, en principi, em sobta. 
Aquesta mateixa moció s'ha presentat amb altres municipis tant diversos com per exemple 
Gavà i Palau de Plegamans i s'ha aprovat fins i tot amb tots els vots dels grups municipals.
Carrasco i Formiguera va ser un exemple demòcrata, com ja he dit, anteriorment. Va 
respectar per damunt de totes les idees els seus contrincants defensant-los quan els atacaven, 
va defensar les seves idees, però mai va trencar una norma bàsica, que va ser la de respectar 
les idees dels seus contrincants fossin quines fossin i va defensar gent de totes les sensibilitats 
polítiques.
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D'altra banda, va respectar el lloc democràtic i les institucions en el moment de "l'alzamiento" 
nacional va ser capaç de jugar-se la seva pròpia vida i posar-se a disposició del President 
Companys, tot i que discrepava amb ell en alguns plantejaments ideològics. La seva lleialtat a 
les institucions va ser exemplar.
Tot plegat, doncs ens costa molt d'entendre el posicionament d'alguns grups municipals. No 
es tracta de fer un homenatge a un home per la seva ideologia política, es tracta de fer un 
homenatge a un polític que va saber donar la vida per uns ideals i va dignificar a tots aquells 
que com nosaltres trobem en la política una manera de servir a la nostra societat.
Per aquest motiu, voldria agrair al grup municipal del Partit Socialista i també, evidentment a 
tot l'equip de govern per recolzar aquesta moció. Crec que aquest gest ens dignifica molt i diu 
a favor nostre com a polítics que sabem veure més enllà de la figura d'en Carrasco i 
Formiguera i que el seu testimoni és un exemple per tots nosaltres sigui quina sigui la nostra 
ideologia.
Agraïm a tots aquells que han recolzat aquesta moció i els felicitem. Els que no ho han fet 
crec que han perdut una gran oportunitat de reconciliar-nos amb el nostre passat històric i 
alhora saldar un deute amb tota la classe política i amb la democràcia en general.
Cal dir també, per rematar voldria dir que estic d'acord amb moltes de les coses que aquí 
s'han dit. Estic d'acord en que valdria la pena i en molts municipis s'ha fet, fins i tot, en el 
meu municipi vaig tenir l'oportunitat de rendir homenatge a la gent de la meva família que va 
morir, es va fer un monòlit a la República i consta el nom de tots les persones que van morir, 
per tant, no estic en absolut en contra que aquest monument algun dia es pugui realitzar aquí 
a casa nostra.
També haig de dir que nosaltres no ens dediquem a presentar cada dia homenatges, creiem 
que la figura d'en Carrasco és una figura excepcional. Sí és una mica com el que estàvem 
dient abans dels monuments, han de ser excepcionals, han de tenir alguna excepcionalitat. 
Doncs aquí les persones vulguis o no vulguis, jo crec que també. I el fet que... no estic en 
absolut, no estem des del meu grup en absolut tancats a que es faci un grup de persones que 
realment s'ho mereixin i es faci una campanya participativa per definir a qui li posem un 
carrer o no li posem, però també us vull recordar, perquè ho tingueu tots ben clar, quan aquí 
en aquesta casa es va decidir es va decidir de posar el nom de Salvador Allende, que es un 
president de Xile amb un lloc del nostre municipi, molts de nosaltres també vam donar el 
suport. Per tant, de vegades les coses quan convé som universalistes i quan convé no arribem 
ni a municipalistes, jo crec que això també ens ho hauríem de fer-ho mirar. 
I després estic molt orgullós que el grup del Partit Popular s'hagin en recordat de la figura del 
Josep Ferrer i Prat, curiosament avui els hi dóna per fer municipalisme, s'han en recordat d'un 
personatge del nostre poble que no tinc la sort de conèixer, demà entraré a internet o miraré 
d'averiguar qui és, però estic molt orgullós que vosaltres li hàgiu fet aquest honor.
Moltíssimes gràcies.

_____________________

5 DONAR COMPTE AL PLE 

5.1 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 
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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
_____________________

6. MOCIONS D'URGÈNCIA.

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

_____________________

6.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PS C 
RELATIVA A LA LOMCE.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC SOBRE LA LOMCE.

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

"El Govern central ja ha aprovat l’avantprojecte de la reforma de la Llei Orgànica per a la 
Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE, per discutir-lo al Congrés.

Una Llei que, tal i com està plantejant el Govern estatal, segrega triplement: per llengua, per 
sexe i per capacitats. La LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, d'escola catalana, 
trencant el principi d'igualtat a l'escola i erosionant una societat cohesionada en el seu 
conjunt. 

Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i 
segregadora del Ministre Wert i la LOMCE, i la instrumentalització de l’educació amb 
finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. La LOMCE representa una involució 
del sistema educatiu perquè defensa un model classista, competitiu, on els monopolis del 
mercat i de l’Església estan per davant del servei públic democràtic i participatiu.

És un atac frontal contra un model educatiu comprensiu, sense classificacions de l’alumnat 
per les seves capacitats i/o possibilitats econòmiques. Un model educatiu en el que té raó de 
ser la diversitat de les matèries i en el que el volum horari de les mateixes se singularitza en 
funció del model lingüístic que hem escollit i en funció de l’entorn territorial en el que està 
ubicat l’escola. Un model d’èxit  en el que l’escola ha de ser el centre del sistema i que ara és 
vol menysprear atacant les competències del govern de la Generalitat en matèria educativa i 
menystenint la capacitat de participació i decisió del conjunt de la comunitat educativa i de la 
societat catalana.

És per aquest motiu que recentment vam participar a la recent cimera catalana sobre 
educació: per defensar el model d'escola catalana pública, inclusiva, laica, que no segrega i de 
qualitat, que històricament hem defensat els i les socialistes.
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Volem, en definitiva, fer un front comú en defensa del model d'escola catalana amb el màxim 
consens entre pares, mares, estudiants, sindicats i grups polítics. Un model que defensa el dret 
a l'educació, així com el model d’immersió lingüística. Aquest és el model que defensem i 
vam tenir un paper determinant en la seva creació. Rebutgem fermament la politització que 
constantment es fa de la llengua i d’un problema que no és real ni rellevant a la societat 
catalana. Utilitzarem tots els instruments disponibles i donarem suport a les accions 
jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model d’immersió lingüística a l’escola 
catalana. 

Avui però, l'escola catalana no pateix només per la denominada llei Wert, sinó també per les 
polítiques de CiU, del president Mas i de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. El 
Govern ha anunciat la inversió de 8'8 milions d'euros més IVA en la construcció de 
barracons, el tancament de 7 escoles i 73 grups de P3 públics, i que destinarà 24 milions 
d'euros a escoles d'elit. Tot, amb un professorat sobre explotat, pressionat i retallat.

Des del PSC, volem compartir el nostre neguit amb el conjunt de la comunitat educativa i els 
partits d'esquerres, en defensa d'una xarxa pública d'educació, davant l'atac frontal a l'escola 
pública que suposa la LOMCE. Denunciem aquesta reforma ideològica, el retrocés en el 
model educatiu que suposa i la complaença i manca de voluntat de CiU. Si bé Wert i Mas 
discrepen sobre la llengua, coincideixen en la resta. Així i pel que fa al Govern català, li 
demanem que es prohibeixi subvencionar les escoles que separen l’alumnat per sexe i 
destinar més recursos a beques menjador.

Per tot plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès acordi: 

1.- Demanar que es retiri el projecte de llei orgànica (LOMCE) presentat pel Govern del PP 
fins que no hi hagi un ampli consens de la Comunitat Educativa sobre el contingut del 
mateix.

2.- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants 
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra l’actual projecte de reforma que proposa el 
Govern espanyol.

3.- Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments disponibles i 
per dur a terme les accions jurídiques pertinents, com ara el recent  recurs al Tribunal 
Constitucional contra la LOMCE, en defensa del nostre actual model d’escola catalana.

4.- Recolzar el Govern català -atenent l’acord de la cimera d’educació- en la defensa de 
l’actual model d’immersió lingüística sostentat en l’actual marc regulador de l’Estatut 
d’Autonomia i la Llei d’Educació de Catalunya, atès que garantitza el domini d’ambdues 
llengues cooficials, al finalitzar l’educació obligatòria.

5.- Demanar al Govern català que accepti dues esmenes a la Llei d'Educació de Catalunya 
perquè es prohibeixi el concert a les escoles que separen els alumnes per sexe i per tal que 
sigui preceptiu consensuar amb els ajuntaments el possible tancament d'una escola pública en 
una població.

6.- Defensar una escola pública catalana, laica, inclusiva, equitativa, oberta a l’entorn, diversa 
i integradora -sense itineraris diferenciats- que tingui autonomia de gestió i d’avaluació, en la 
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que es trametin els valors i els continguts democràtics. Una escola en el marc d’un sistema 
que entengui el fet educatiu en totes les seves dimensions, es vertebri sota l’acció i la 
coresponsabilitat de les administracions públiques i faci possible una real i efectiva 
involucració dels agents socials.

7.- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: pedagògicament legitimat, 
jurídicament viable i socialment acceptat, que ha portat resultats netament positius per 
l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el 
coneixement del castellà.

8.- Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat 
de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés 
dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la 
Federació de Municipis 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 i 4 vots en 
contra, donant lloc a continuació al corresponent debat i votació de fons, amb el resultat 
següent: 

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________

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

Sra. del Frago: Faré la presentació i la defensa d'aquesta moció, que hores d'ara, ja no és 
nova ni estranya per ningú.
Fa uns mesos, aproximadament 3 mesos, quan es parlava de la LOMCE únicament en els 
sectors professionals, en les comunitats educatives hi havia coneixement de què s'estava 
parlant i sobretot de què podia significar. Hores d'ara i gràcies a l'esforç del titular del seu 
ministeri que l'està treballant, tothom coneixem que significa la LOMCE. És una llei que es 
presentarà, que està en tràmit parlamentari, que significa una involució. No una involució 
només i bàsicament en l'àmbit educatiu, que ho és, per diferents raons, sinó una involució 
ideològica total.
Obriré i tancaré un parèntesis molt ràpid.
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Les darreres noticies o intervencions més recents d'ahir, d'abans d'ahir i de fa tres dies, fan 
honor també al tema de beques, amb el qual dia si, dia també estem retrocedint no només en 
nom de la qualitat, en nom de l'excel·lència, sinó sobretot en nom de la igualtat 
d'oportunitats.
Vostès tenen a tota la part expositiva el per què una llei que tal i com es planteja ataca al 
model d'immersió lingüística i això des de l'àmbit, des de la nostra terra, des de Catalunya 
doncs no es pot acceptar, però igualment li passa a Galícia, igualment li passa a Euskadi. 
Recordem que les competències en educació, fruit de la transició i fruit de molt treball 
compartit i de molt consens van estar traspassades a les diferents comunitats autònomes. Per 
tan, jo vull fer esment no únicament amb el caràcter involucionista d'aquesta llei en l'àmbit 
educatiu, sinó amb el caràcter ideològic involucionista que hi ha al darrera.
Es tracta d'un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrograda, anacrònica i 
segregadora i la instrumentalització de l'educació en finalitats ideològiques i polítiques 
representa una involució del sistema educatiu.
Es parla d'una millora de la qualitat, d’una falsa millora de la qualitat, es defensa en aquesta 
llei la segregació i la classificació de l'alumnat entesa com una missió del sistema. 
Es parla de la segregació dels alumnes per sexes i no només es parlar, sinó que s'incentiva i 
justifica i la paguem.
Es parla de la descentralització del sistema educatiu. Després posaré exemples concrets de 
cadascuna d'aquestes coses. 
Es parla de la negació del català, com a llengua vehicular.
Es parla del menyspreu a la participació de la comunitat educativa.
I es parla del menyspreu del paper dels ajuntaments en l'educació.
Això ha de veure en que els continguts i les àrees moltes, algunes, com pot ser la filosofia, 
com pot ser la música, com poden ser les arts plàstiques... s'eliminen i es rebaixen. 
Es creen continguts per aquells alumnes o itineraris diferenciats que segreguen per aquells 
alumnes que no tinguin un mínim i es treuen els PQPI, es crea una FP per aquells que en lloc 
de generar un espai pedagògic diferent que consolidi les oportunitats per tothom, s'aparten 
cap a un altre cantó.
La negació del català com a llengua vehicular, queda clara. Es crea també una invasió de 
competències en aquest sentit. Els continguts curriculars, revalides, l'eliminació i els itineraris 
segregadors que ja deia i el paper testimonial i estètic dels consells escolars. No tindran veu 
ni vot i, per tant, l'escola que ha de ser el centre difusor, potenciador, generador de tota la 
reforma educativa queda estèticament anul·lada amb un paper.
I és per tot això, estem parlant d'una llei que en el seu tràmit començarà la setmana que ve les 
compareixences de totes aquelles persones o entitats de tot l'Estat espanyol que estan en 
contra d'aquesta llei. I en aquest sentit estem parlant de pedagogs, de professionals, 
d'institucions,... de tots. Només els hi diré que durant tot el mes de juliol es faran i que n'hi ha 
més de 60 compareixences presentades.
Mai una llei des de Villar Palasí i estem parlant de l'any 70, si no m'equivoco d'any, havia 
generat tantíssima unió en front i en contra d'aquesta llei.
És per tots aquests motius, que el Partit dels Socialistes ja està en contra i tot això s'ha 
d'explicar i s'han de fer totes les explicacions pedagògiques i informatives a tots els ciutadans, 
a les famílies i als alumnes, no únicament en el tema beques, que també, perquè sapigueu que 
pot significar aquesta llei que el govern de l'Estat pretén tramitar, discutir al setembre, 
aprovar al desembre i posar en marxa en el curs 14-15.
I aquesta és una part de la moció. Tampoc no seríem justos si no parléssim de la nostra 
realitat a Catalunya que tampoc no és bona en aquest sentit. I es fa esment i queda patent en la 
moció que estem en un moment en el qual no només les retallades sinó també els canvis de 
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model són patents en el nostre dia a dia i en el camp de l'educació.
No repetirem quan parlem de beques de menjador. I ara torno a dir, no parlo només del retard 
en el cobrament de les beques de menjador, parlo del canvi de model de les beques de 
menjador. Parlem de les escoles de música, parlem de les escoles bressol, parlem de la manca 
de respecte al paper dels ajuntaments en els municipis com organismes i entitats i institucions 
coresponsables en l'educació. I això s'està passant hores d'ara i portem tres anys en els quals 
el pressupost d'educació, en el cas del 2013 no, perquè no tenim encara pressupost, però si 
estigués en aquests moments estaríem entre un 20 i un 25% menys de fa tres anys. 
No es programen noves construccions, esperem que les que estan aprovades sí, i en aquest 
sentit tots vostès saben que tenim una cita demà. No es programen noves contractacions, el 
tractament, als docents, als professionals que estan treballant els de l'escola pública per 
suposat i el de l'escola concertada també, concertada no segregadora, concertada no d'elit. 
Amb esforços i amb pocs recursos per mantenir la qualitat de l'educació i amb els dels pares 
també hi són, per tots aquests motius que nosaltres presentem aquesta moció perquè cal 
dir-ho, cal que tota la població sàpiga que significarà la LOMCE, com hem d'explicar què 
significarà l’ARSAL.
I aquest ajuntament i els partits que estem aquí asseguts cadascú des de la nostra visió sabem 
que malgrat tinguem matisos diferents en cadascuna de les lleis, en aquest cas, en el nucli 
compartim contingut i fins i tot amb els que no podem compartir contingut segur que 
compartim que la manera d'abordar una reforma educativa no és aquesta. No es pot fer una 
llei de la reforma educativa fonamental amb el futur de les ciutats, de les persones i del país 
sense un consens i sense una participació prèvia de tothom.
I és per tot això que demanem que es retiri el projecte de llei orgànica presentat pel govern 
del Partit Popular fins que no hi hagi un ampli consens de la comunitat educativa sobre el 
contingut del mateix. És per això que defensem la necessitat d'impulsar un gran acord a 
Catalunya amb tots els representants d'entitats, els agents educatius i partits polítics contra 
l'actual projecte de reforma que proposa el govern espanyol. I és per això que donem el nostre 
suport al govern català per utilitzar els instruments disponibles i per dur a terme les accions 
jurídiques pertinents, com ara el recent recurs del Tribunal Constitucional contra la LOMCE 
en defensa del nostre actual model d'escola catalana. Que va néixer d'un pacte nacional per 
l'educació, amb el qual el model d'excel·lència, de qualitat, d'immersió lingüística i d'igualtat 
d'oportunitats estaven garantits i això és el que ens ha de guiar.
I és per tot això que també recolzarem al govern atenent l'acord de la darrera cimera 
d'educació la defensa de l'actual model d'immersió lingüística sustentat en l'actual marc 
regulador de l'estatut d'autonomia i la LEC.
I és per tot això que demanem al govern català que accepti dues esmenes a la LEC perquè es 
prohibeixi el concert a les escoles que separen als alumnes per sexe. Això la LEC no ho 
recull. Tal qual s'expressa d'aquesta manera i per tal que també sigui preceptiu consensuar 
amb els ajuntaments el possible tancament d'una escola pública en una població, no es poden 
donar situacions com s'estan donant aquests mesos, no pot ser que es tanquin línies en una 
escola pública i en una escola concertada de 300 metres cap a dalt s'amplii la ràtio perquè 
entrin més alumnes, no pot ser. La LEC no..., s'ha de regular d'una altra manera, per això el 
nostre grup ha demanat les dues coses, no només la LOMCE, sinó l'actualització a Catalunya 
també.
I és per tot això que defensem una escola pública catalana, laica, inclusiva, equitativa, oberta 
a l'entorn, diversa i integradora sense itineraris diferenciats, que tingui autonomia de gestió i 
d'avaluació a la que es transmetin els valors i els continguts democràtics. Una escola en el 
marc d'un sistema que entengui el fet educatiu en totes les seves dimensions, que es vertebri 
sota l'acció i la coresponsabilitat de les administracions públiques i que faci una possible una 



30303030

real i una efectiva involucració dels agents socials.
I és per això que volem seguir impulsant el model d'immersió lingüística a Catalunya, 
pedagògicament legitimat, jurídicament viable i socialment acceptat, que ha portat resultats 
netament positius per l'educació en el nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en 
cap cas ignora el coneixement del castellà.
I tot això, comunicarem aquest acord al President del govern d'Espanya, al President de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Conselleria d'Ensenyament, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats i del Senat; als presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de 
Municipis de Catalunya.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: D'entrada el nostre grup donarà suport a aquesta moció, com no podia ser d'una 
altra manera.
Entenem que el que es planteja és just i a més a més saludem aquesta idea d'esmenar la LEC 
en un dels aspectes que va ser més polèmic i que va impedir que poguéssim arribar a un acord 
quan es va aprovar la LEC, que és el tema del concert amb les escoles que segreguen, no pot 
ser.
Per tant, saludem aquest canvi de parer. Entenem que el Partit dels Socialistes va per la bona 
via.
Tampoc ens hem de... jo crec que s'ha explicat molt bé des de la ponència el contingut de la 
moció, però crec que no hem de caure en aquesta caricatura que dèiem del Polònia del 
Ministre Wert perquè al final el Ministre Wert només és el cap visible d'unes polítiques que 
es practiquen des del govern de Madrid i des del govern de la Generalitat, lamentablement. I 
que han de veure amb una voluntat de reduir els serveis públics, no només l'educació que és 
un dret bàsic que hem de defensar, sinó tota la resta dels serveis públics bàsics que formen 
part de l'estat de benestar, reduir-los als serveis de beneficència.
Per tant, el que estan fent és retallar, retallar, retallar per aconseguir que al final qui pugui 
pagar-s'ho tingui un servei de qualitat i qui no pugui vagi als serveis de beneficència. Per tant, 
no hem de perdre de vista això.
Dit això, aquesta reforma que ens planteja el govern del Partit Popular ha aconseguit una cosa 
que no havia aconseguit mai... que és unir la comunitat educativa perquè és una reforma que 
ens porta tants anys endarrere, ens porta 40, 50 anys endarrere en la història per molt que es 
vesteixi de modernitat, d'excel·lència... al final el que estan volent és tornar a l'escola 
franquista que qui tenia possibles estudiava i qui no tenia possibles doncs anava al seminari, 
per poder estudiar o sinó no estudiava.
Per tant, si hem avançat molt durant els anys després de la mort del dictador és en aquesta 
consciència que això són drets universals i que són drets bàsics per tothom. Per tant, el que no 
hem de permetre és que això es vagi segregant. Ens han segregat l'assistència sanitària, ens 
estan segregant els estudis universitaris en la pujada de taxes i amb l'amenaça d'endurir les 
condicions per tenir beques.
Per tant, no me'n rotllaré més, que hem de tenir present que aquí hi ha una voluntat i no és 
una voluntat només del Partit Popular o de Convergència i Unió, és una voluntat que hi ha a 
tota Europa, que si ho recordeu es va expressar en la Directiva Bolkestein, que 
malauradament sí he pogut llegir l'acord que van signar el Partit Popular i el Partit Socialista 
Obrero Español en un dels seus acords diu “aplicar la directiva de serveis”, que és la 
Directiva Bolkestein. Per tant, no podem estar contents, però en aquest cas que ho tinguem 
present, hem de defensar els serveis públics i això significa que aquesta LOMCE s'ha d'aturar, 
però tots els altres atacs que s'estan produint contra la dependència, contra la salut pública, 
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contra els serveis socials i contra l'educació també s'han d'aturar.
Per tant, donem suport i gràcies.

Sra. Colomer: Bona nit.
Nosaltres des de... pensem que la LOMCE evidenment no segueix cap criteri pedagògic ni 
tècnic ni acadèmic, segueix únicament criteris polítics i partidistes.
La voluntat expressada pel Ministre Wert d'espanyolitzar als alumnes catalans és real i 
compta amb el suport del President Rajoy del Partit Popular en el seu conjunt.
Catalunya disposa d'un model educatiu i lingüístic que fa més de 30 anys de funcionament i 
s'ha demostrat que és un èxit des de qualsevol punt de vista pedagògic i social. Aquest model 
garanteix el coneixement equivalent al català i al castellà i garanteix sobretot la cohesió social 
i la igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes de Catalunya independentment de la llengua i 
l'origen de cadascú. Un fet que demostra el ple coneixement d'ambdues llengües és que les 
proves de valoració fetes l'any 2010 pel Ministeri d'Educació va donar com a resultat que el 
nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana 
de l'estat espanyol.
Des del nostre grup rebutgem totalment el projecte de llei orgànica de millora de qualitat 
educativa aprovada pel consell de ministres del govern espanyol. El que imposa és una 
recentralització de competències en matèria educativa, és un atac directe a l'autogovern de 
Catalunya i al model d'immersió lingüística.
Reformes que en cap cas no millorarà la qualitat educativa i per contra implicaran un 
augment de les desigualtats socials entre els alumnes.
Bé, jo crec que ha quedat molt clar que estem a favor de tota la part resolutiva de la moció, 
però discrepem d'alguns punts de la part expositiva.
Nosaltres no podem comparar les polítiques del Ministre Wert i les del President Mas. Tots 
desitjaríem des del nostre grup no haver de fer retallades però l'endeutament provinent del 
govern anterior més el dèficit fiscal acumulat que patim respecte a l'Estat espanyol, més totes 
aquelles transferències que no han estat efectuades pel govern espanyol ens obliga a fer 
aquestes retallades. Ens hagués agradat molt votar a favor perquè com podeu veure estem 
totalment a favor de tota la part resolutiva de tots els acords, però per aquest motiu nosaltres 
ens abstindrem.

Sr. Fernández: Bien, la causa de que hoy tengamos una ley de reforma de la educación es 
sólo una y es el que el modelo educativo socialista ha fracasado. Eso es así de simple. El 
modelo socialista de la educación ha fracasado. 
Hubo cinco leyes educativas que entraron en vigor sucesivamente y todas ellas han fracasado. 
Y todas ellas se aprobaron sin consenso, ahora que se dice que no hay consenso con ésta. 
Por lo tanto, en nuestro sistema educativo lo que falta es una reforma, una reforma para 
acabar eliminando todos esos obstáculos que se han ido generando a lo largo de todos estos 
años.
En la moción lo primero que echo a faltar son datos, informes...nosotros en la antigua moción 
se nos acusaba de que habíamos acudido a no se cuantos libros y cuantos datos... oiga, ¿pero 
es que en esta moción cuántos informes han recurrido ustedes para ver la valoración? 
Ninguno porque si se miran los informes que tienen internacionales sobre la educación. En 
España es demoledor el resultado. En España tenemos un sistema educativo con una tasa de 
fracaso escolar que es de los más elevados de Europa. El abandono escolar es del 24,9% 
cuando en el resto de los países de la Unión Europea es del 13%. Cataluña es la segunda 
comunidad con peor resultado. También en cuanto al abandono escolar, es decir, aquellos 
niños que después de acabar la educación obligatoria no siguen estudiando, pues tenemos un 
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26% de abandono escolar. Esto es un resultado que en Europa, sólo está por encima de este 
resultado negativo Malta. Con lo cual ya podemos ver la índole del fracaso. También tenemos 
un récord de alumnos repetidores. La media es que a los 15 años nuestros alumnos han 
repetido como mínimo una sola vez y el resultado es que tenemos medio millón de alumnos 
repetidores que significan unos 2.500 millones de euros de sobrecoste precisamente por este 
factor, con lo cual, imagínense la cantidad de dinero que podíamos destinar a becas si no 
existiera esta tasa de repetición.
Y evidentemente todo este fracaso educativo nos lleva a un fracaso aun peor que es que el 
57% de nuestros jóvenes no encuentran empleo frente al 8% de los estudiantes alemanes. Por 
lo tanto y además es peor porque tenemos también un conjunto de personas de entre 15 y 29 
años que ni estudian ni trabajan, los ninis. Que es un concepto, una categoría nueva que se 
creo, evidentemente, en toda esta legislatura anterior socialista.
Por lo tanto su modelo educativo lejos de mejorar ha empeorado a lo largo de los años. En el 
año 2000 teníamos un resultado de 493 puntos. En el año 2009 estábamos en 481, o sea 
vamos hacia atrás y a pesar de estos resultados negativos puede pensarse es que tenemos una 
inversión inferior, quizás, eso es lo que siempre se viene a decir y resulta que no, que lo 
sorprendente es que tenemos un gasto en educación de un 20% superior a la media europea y 
a los países de la OCDE y esto está en el informe elaborado por la OCDE. Se destina en 
España 10.094 dólares al año de gasto público por cada alumno en la educación pública, en la 
educación privada-concertada es menor.
Por lo tanto la educación en España, la inversión en España en materia de educación se ha ido 
duplicando en la última década de 27.000 millones a 53.000 millones, sin embargo, esto no 
ha traído consigo los mejores resultados sino todo lo contrario, tenemos unos resultados 
pésimos fruto del proyecto educativo socialista y esta es la causa, la causa principal. Hay que 
modificar este sistema y la LOMCE lo que pretende es combatir los nefastos resultados del 
modelo socialista.
Por tanto, qué es lo que se incorpora en esta reforma, aquí no hay ninguna involución, no 
hay... se habla de anacronismo o anacrónico es el líder del Partido Socialista, eso sí que es 
anacrónico. Yo digo que el nos ejes de la actuación de la LOMCE una serie de medidas que 
no nos hemos inventado nosotros, es que están en informes elaborados por expertos 
internacionales que son medidas que están incorporadas en sistemas educativos de primer 
nivel como el de Finlandia. Y esos ejes son por ejemplo la optimización de los recursos del 
sistema reforzando las materias troncales: matemáticas, historia, castellano, ciencias, lengua... 
eso es lo que se tiene que saber. Eso en primer lugar y el que quiera hacer experimentos con 
la educación pues, oiga, váyase usted a otro sistema. Hay que implantar y fomentar la cultura 
del esfuerzo y la exigencia. Por supuesto. Tenemos una ley que el esfuerzo y la exigencia es 
nula. El Partido Popular hizo una ley, la ley de la calidad educativa, en el 2004, el Sr. 
Zapatero fue la segunda medida adoptó que es derogarla. La primera fue retirar las tropas de 
Iraq y así nos fue a nivel internacional y la segunda, ya sabemos que ha sido también 
desastroso en materia educativa, que es derogando esa ley de la calidad educativa. 
Ahora volvemos con la calidad educativa, en este caso con al LOMCE que es también la Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, veremos lo que va a pasar después. Se 
implantan negociaciones externas y objetivas, ¿quién está en contra de que a nuestros 
profesores de nuestro sistema educativo se le ponga unos exámenes? Yo creo que nadie 
estaría en contra por lo tanto de esto no veo la razón.
Fomentar la autonomía de los centros, evidentemente, comentar la autonomía de los centros. 
En el resto de Europa las materias de personal las controlan al menos casi un 39, 40% las 
deciden en el centro educativo, no las decide ninguna administración. Y eso es 
importantísimo porque está recayendo sobre el profesorado una cierta responsabilidad en la 
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gestión de los centros.
Y evidentemente hay que mejorar la formación profesional introduciendo un nuevo ciclo, el 
básico, a partir de los niños de 14 años.
Por lo tanto, evidentemente nuestro voto va a ser en contra.
Se ha hablado también del sistema lingüístico, volvemos a insistir en lo que ya se dijo en una 
anterior moción sobre la escuela catalana y digo lo mismo, la reforma lo que viene a 
introducir es simplemente los criterios que tienen establecido el Tribunal Constitucional, el 
Tribunal Supremo en varias sentencias e incluso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
en diferentes autos. Incluso puedo decir que el modelo de la LOMCE es el modelo que estaba 
en la ley de política lingüística de 1998. Por lo tanto, eso es absolutamente falso el hecho de 
que la LOMCE va en contra del catalán o de la formación en catalán. Evidentemente lo que sí 
se tiene que formalizar es un mínimo de formación en castellano porque es absurdo que hoy 
en día, por ejemplo, los niños que entren en P3 o P4 reciban clases o una introducción a la 
lengua extranjera y todo lo demás sea en catalán y por ejemplo el castellano no exista. 
Evidentemente no es obligatorio pero eso ya indica el grado de absurdidez al que hemos 
llegado.
En fin, no me voy a explayar má,s porque tampoco quiero darles la satisfacción. 
Simplemente decir que la reforma está muy pensada y creemos que va a ser muy beneficiosa.
Gracias.

Sr. Rodríguez: Bona nit a tothom.
Jo la veritat és que després d'escoltar això, com deia la companya, no sé què es pensen alguns 
que ensenyem a les escoles, la veritat.
Ens han definit una mica com una mena del camp després de la batalla, això aquí no queda 
res, ni quedarà res, ho fem tot malament.
Bé, no sé si ho fem bé o ho fem malament però jo penso que, i això està a la vista de tothom, 
tenim una de les generacions millor formades de les darreres dècades en aquest país, que 
malauradament ens han de marxar i les causes d'aquesta fuita de persones realment no són del 
sistema educatiu, no eren del sistema educatiu. Per tant, jo penso que alguns dels polítics que 
governen en aquest Estat també s'ho haurien de fer mirar perquè realment la culpa de que 
aquesta gent marxi i a més marxen i són acollits amb els braços oberts fora d'aquí, és perquè 
realment tenim gent molt ben formada. I penso que ens podem felicitar pel que hem fet fins 
ara.
Vostès saben que quan es parla de qüestions educatives això sempre ens toca una mica la 
fibra perquè hi treballem i per tant ens guanyem el pa nostre de cada dia en aquesta feina, 
però no volia...no...penso que ja l'altre dia ja vaig esplaiar una mica, no voldria entrar en això. 
És a dir que la LOMCE o la LEC, a què ens afecten a nosaltres? Perquè penso que es fa... 
potser s'ha parlat massa de la LOMCE i a vegades ens hem deixat també la LEC una mica al 
tinter i jo penso que aquí poden fer-nos tan mal l'una com l'altra. Sobretot en els aspectes que 
tenen a veure amb que no estem parlant de prioritzar una escola catalana pública ni de 
qualitat. En molts casos estem donant recursos i estem facilitant la privatització de l'escola 
pública.
S'està parlant que l'escola pública puguin empreses o puguin entrar persones individuals 
òbviament per un sistema de provisió de places que desconeixem, però que no serà el sistema 
de provisió de places al que estàvem acostumats fins ara, que garantia una qualitat dels 
professionals educatius homogenia per a tot el país.
Tindrem un sistema de gestió dels centres que no tindrà res a veure amb el que estem 
acostumats. Tenim un sistema de gestió de centres que prima la democratització, la 
participació de l'alumnat en els òrgans de gestió i jo penso que això és importantíssim si 
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volem formar ciutadans de cara al futur i volem ciutadans implicats i que es preocupin pel 
que es seu i pel que és la qüestió pública els hem de començar a formar des de petits i la 
participació, per exemple, en els consells escolars és una de les eines que ens ha donat 
resultat en aquest aspecte i que ha fet que moltes de les persones que després han tingut 
càrrecs públics o han estat implicats en política hagin començat participant de les qüestions 
públiques a nivell del seu centre i penso que això és palès i tenim exemples i els tenim aquí 
asseguts en aquestes taules.
Per tant, ja li dic, jo penso que aquestes coses no es poden obviar i tant de mal ens fa una 
normativa com l'altra. A més a més tenim coses d'aquestes... el sistema de revalides... a mi un 
sistema de revalida no em fa por, el que realment em fa por és que què es fa amb el resultat de 
la revalida perquè ara ja tenim sistemes, ara tenim proves de competències bàsiques a 
diferents nivells. El problema és que perquè ens serveix aquesta prova per autoavaluar i veure 
en què em fallat i posar les eines per millorar o serveix per castigar el que no arriba i 
segregar-lo i apartar-lo del sistema? Clar... és que... a mi la revalida com a tal no em fa por, el 
que em fa por és què fem amb el resultat d'aquesta prova, ja li dic i a la LOMCE està clar que 
el resultat de les proves de revalida no són el de cercar la millora del sistema són uns altres. I 
això ha quedat clar en totes les declaracions que s'estan fent. Per tant, ja li dic.
Segregació de grups és una de les coses que hem intentat evitar o s'ha intentat evitar als 
darrers anys de qualsevol de les maneres.
Què farem ara? Tercer de l'ESO agafarem als alumnes que no ens assembla que no estan 
preparats per fer un batxillerat i els abocarem directament a una formació professional per la 
qual el centre no estan preparats, que no sabem ni com es farà, ni on es farà, ni quina finalitat 
tindrà. Bé, estem... ja li dic, no sé, jo aquesta presumpta millora de la qualitat no li veig en 
lloc.
Per tant, la Plataforma votarà a favor de la moció perquè estem d'acord en una gran part de la 
part resolutiva i en bona part de la part expositiva i pensem que es queda curta. Pensem que 
en alguns casos es queda curta perquè la LEC ens fa, ens ha fet i ens està fent tant mal com 
ens podrà fer la LOMCE i, per tant, pensem que es podria haver anat més enllà i, per tant, ja li 
dic, nosaltres li donarem el suport a la moció tal com està redactada.
Gràcies.

Sra. del Frago: Gràcies per les intervencions i el to de tothom.
Jo he començat dient que es tractava d'una llei ideològica, com totes, però aquesta més.
Jo recordo i ho he posat a vegades com a exemple, el primer dia quan fa molts anys a 
pedagogia la professora que tenia a la universitat va dir “recordeu sempre que l'educació no és 
neutre el que no ha de ser mai és manipuladora, entre altres coses”.
Està clar que segurament un dels reptes que tenim com a país, com a Estat és tenir els polítics 
que els hi toca elaborar les lleis tenir la suficient templança per tenir un pacte que sigui un 
pacte que no es toqui, amb uns objectius que vagin més allà dels objectius partidistes, tàctics 
del moment i que mirin més enllà. 
I en aquest sentit, Jaime pues seguramente alguien se ha equivocado, pues yo no digo que no 
y también le diría pues menos mal que la LOE de Aznar no llego a buen puerto porque sino 
hubiéramos estado peor. Los datos de la encuesta de la OCDE, sí, han salido publicados hoy, 
todos los hemos leido pero yo también le recomiendo que en el Periódico de hoy, y no es que 
sea amigo mío, Xavier Bonal, profesor de Sociología de la Autònoma, por favor leánse el 
artículo que publica porque justamente hace una comparativa de lo que usted estaba 
haciendo. Todos los datos que salen de la OCDE diciendo oiga esto es así pero es que el 
contexto que tenemos en España y que tenemos en Cataluña no es el que hay en Alemania, no 
es el que hay en Francia, no es el que hay en Dinamarca, no es el que hay en Finlandia. Por lo 
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tanto, naturalmente que la eduación se tiene que reformar, faltaría más, la educación como la 
vida es dinámica pero se tiene que reformar atendiendo al contexto y desde unos valores. Y 
en esos valores muchos de los que estamos aquí creemos y queremos que todo el mundo 
llegue a la meta, no que si encima de que estás un rato cojeando, no tienes dinero, para llevar 
unas buenas bambas ni te lo va a dar el Estado, que es lo mismo que lo de las becas. Es decir, 
si encima que tienes dificultades no tienes pasta tienes que sacar un 6 y medio... vamos a ver.
La calidad es necesaria, se tiene que reformar, se tiene que mejorar, naturalmente que sí, con 
el consenso, con la participación, con la exigencia, con el esfuerzo personal y colectivo, no 
con la meritocracia, no con la segregación y yo no entro en el tema y lo nombraré porque 
claro tampoco no sería lo mismo no decirlo, no valorando asignaturas que tengan una 
puntuación en un país que es laico, aunque yo tenga una fe, y la crea y la practique y me 
informe y me forme en el ámbito de la comunidad privado que corresponda pero no en un 
ámbito público en un estado que se reconoce laico. ¿Y eso va a tener una valoración 
académica y profesional en el futuro de una persona más allá de otras cosas? Y no he dicho 
que se cepillan educación para la ciudadanía porque no es lo que más me importa en este 
momento.
Por todas esas razones y muchísimas más nosotros seguiremos trabajando. Lo primero porque 
entre todos seamos capaces de poner los objetivos de los ciudadanos por encima de los 
objetivos partidistas, que uno y otro se va equivocando. Eso sí, la mayoría de los que estamos 
aquí, desde unos valores que son que nadie se quede atrás, que haya igualdad de 
oportunidades y que se reflejen en temas de beneficencia sino en temas de oportunidades 
reales y que la calidad no está reñida ni con la libertad de enseñanza, ni con la libertad de 
pensamiento, ni con la exigencia, ni con el esfuerzo.
Per tant, moltíssimes gràcies a tots.

_____________________

6.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DE L A PCPB I 
DEL PSC PER EXIGIR AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT EL 
MANTENIMENT DE LES AULES D'ACOLLIDA ALS INSTITUTS D E 
SECUNDÀRIA DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DE LA PCPB I DEL PSC PER EXIGIR AL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT EL MANTENIMENT DE LES AULES 
D'ACOLLIDA ALS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Moció presentada pels portaveus dels grups municipals PCPB i del PSC, el text íntegre de la 
qual es transcriu a continuació:

"El sistema educatiu de Catalunya ha destacat sempre per ser capaç de donar resposta a les 
situacions canviants que s'han anat produint al llarg de la seva història. També ha destacat per 
la seva capacitat per acollir i integrar aquells que s'han incorporat a la nostra societat 
procedents d'altres països o de la resta de regions de l'Estat espanyol.

Les aules d'acollida han estat una de les eines que ens han permès dur a terme de forma 
efectiva aquesta integració que no només afecta al vessant educatiu sinó que també inclou els 
aspectes socials i relacionals.

Les i els alumnes que arriben a la nostra ciutat amb un desconeixement total de l'idioma, de 
les costums i les tradicions de casa nostra, han trobat en les aules d'acollida un espai que els 
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hi ha permès començar a conèixer i a estimar la cultura de la seva nova llar a la que en molts 
casos han arribat menats per la necessitat i no pas per una voluntat directa.

A més en ambdós casos les aules d'acollida han actuat com a element dinamitzador de tot el 
Centre de forma que les seves propostes han suposat l'organització d'activitats que han 
implicat a tota la resta de la comunitat educativa i que han servit no només per acostar als 
nouvinguts a la nostra cultura sinó també per donar a conèixer als alumnes de casa nostra les 
cultures dels seus països d'origen.

Tampoc cal dubtar que entre els beneficis que ens han ofert les aules d'acollida està també el 
de facilitar la convivència i evitar els problemes provocats per la suspicàcia i el 
desconeixement que com hem pogut comprovar en més d'una ocasió estan a l'arrel de molts 
dels problemes de xenofòbia viscuts als darrers temps.

En aquests moments les nostres aules d'acollida estan donant suport a 24 alumnes amb 
procedencies diferents: 10 provinents d’Amèrica del Sud, 5 provinents de països asiàtics, 5 
procedents d'Àfrica i 4 alumnes procedents de diversos llocs de l'Estat espanyol i que 
necessiten un espai per agilitzar un coneixement del català que els permeti incorporar-se al 
sistema amb plenes garanties.

Per totes aquestes qüestions volem proposar al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer: Demanar a l'Alcaldessa de Barberà en tant que representant de tots els ciutadans i 
ciutadanes de la ciutat que faci arribar al Govern de la Generalitat l'exigència del 
manteniment de les aules d'acollida dels Instituts públics d’Ensenyament de la nostra ciutat.

Segon: Fer arribar aquesta moció als representants de tota la comunitat educativa de la nostra 
ciutat així com als representants de la resta del teixit associatiu per tal que puguin valorar les 
mesures que afecten directament a la nostra ciutat.

Tercer: Fer arribar la moció als grups polítics representats al Parlament de Catalunya per tal 
que intentin aturar aquesta mesura que potser no tindrà una incidència destacable en el curt 
termini però que sens dubte pot tenir un gran cost social d’aquí a uns anys."

_____________________

Produïda la votació prèvia per a la declaració d'urgència i la seva inclusió en l'ordre del dia de 
l'assumpte esmentat, aquesta va quedar aprovada, donant lloc a continuació al corresponent 
debat i votació de fons, amb el següent resultat: 

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Rodríguez: Bona nit, a tothom, novament.
Jo simplement volia si és possible confirmar que els portaveus vau rebre el text de la moció 
perquè d'aquesta manera, malgrat ser una moció d'urgència no passaré a llegir-la, fem cinc 
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cèntims i parlem directament de la part resolutiva.
És a dir, suposo que bé, més o menys els que coneixeu una miqueta el sistema educatiu sabeu 
que els darrers anys en els centres tan de primària com de secundària s'han instaurat un 
sistema que es diu aules d'acollida, que a la moció ho explica potser amb paraules més 
tècniques, però de fet la finalitat era que tant la gent que ens arriba de diversos de lloc de fora 
de l'Estat, com la gent mateixa d'altres regions de l'Estat que no dominen el català, que és la 
llengua vehicular tant als centres de primaria com als instituts, doncs tinguéssim la 
possibilitat de començar la seva vida dintre de l'escola o dintre dels instituts en una aula en la 
que la feina es fa bàsicament a nivell oral perquè una vegada adquirit el domini en la llengua 
poguessin incorporar-se directament a les aules normals, per entendre'ns.
Això és el que fèiem en les aules d'acollida, però òbviament el seu paper pensem que va molt 
més enllà, és a dir, no s'han limitat a fer la feina del treball oral amb aquests alumnes, sinó 
que en molts casos, és el cas del nostre centre, i penso que també que és el cas de l'institut de 
La Romànica han servit doncs per dinamitzar els centres perquè han fet festivitats com la 
col·laboració amb el Sant Jordi, com han fet en les cantades de nadales, com que han fet 
esmorzars multiculturals, és a dir, s'han fet tota una sèrie de celebracions que han servit doncs 
per donar a conèixer i per posar en contacte la cultura de la gent nouvinguda i la cultura de 
casa nostra. I pensem que això és bàsic, ja no només pel sistema educatiu, sinó com explico 
també en el redactat de la moció moltes vegades això ens estalvia després problemes de 
carrer, problemes socials. Sabem que uns dels problemes de la xenofòbia moltes vegades és 
el desconeixement de l'altre que ens fa tenir recança i ens fa dubtar de les seves intencions. 
Bé, el fet que una aula d'acollida organitzi doncs un dinar en el que presentarem doncs apart 
del pà amb tomàquet, farem un cuscús o farem un ceviche. I per entendre'ns, doncs sembla 
que treu la por als que vivim aquí d'aquella gent que ens ha vingut a visitar i a treballar en el 
nostre territori.
Ja li dic era una mica explicar això i explicar que aquestes aules d'acollida, les dues aules 
d'acollida que tenim a Barberà a secundària, una a l'IES de La Romànica i una altra a l'IES 
Can Planas, doncs decisió del departament d'Ensenyament han estat suprimides. 
I aleshores la moció el que demanava en concret era demanar l'alcaldessa en tant que 
representant de tots els barberencs i barberenques faci arribar al govern de la Generalitat 
l'exigència del manteniment de les aules d'acollida dels instituts públics d'ensenyament de la 
nostra ciutat.
En segon lloc, fer arribar aquesta moció als representants de tota la comunitat educativa de la 
nostra ciutat així com als representants de la resta del teixit associatiu per tal que puguin 
valorar les mesures que afecten directament a la seva ciutat.
I en tercer, fer arribar la moció als grups polítics representats al Parlament de Catalunya per 
tal que intentin aturar aquesta mesura que potser no tindrà una incidència destacable en el curt 
termini però que sens dubte pot tenir un gran cost social d’aquí a uns anys.
I és això el que s'explicava, és a dir, si eliminem aquestes formes de coneixença i 
d'enteniment entre diferents cultures als centres educatius doncs... no voldria fer 
comparacions odioses, però tots sabem que ha passat en alguns barris a França amb 
aixecaments populars en contra de l'estranger i en contra de la persona nouvinguda.
Per tant, pensem que ja no és només pel valor educatiu o pedagògic que podem tenir a les 
aules, sinó pel també una mica pel valor de prevenció social que ens poden oferir.
Gràcies.

Sr. Rivera: Votarem a favor, com no podia ser d'una altra manera.
Després del debat que hem tingut sobre la qualitat educativa abans, això és una mostra del 
que no és qualitat educativa.
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I això és una mostra del que significa que per tenir una bona educació hem de tenir recursos.
Si volem, que amb menys recursos es faci més qualitat educativa, doncs estem en un error. 
Per tant, això que en aquests moments se suma en la reducció de plantilla en primària, que se 
suma a aquesta incertesa que tenim perquè no tenim pressupost de la Generalitat per aquest 
2013, doncs és una situació que hem de dir prou.
Per tant, totalment a favor de la proposta, ens posem a la disposició tant dels grups que l'han 
presentat, com de l'alcaldessa i l'equip de govern per portar aquesta proposta al Parlament i 
per portar i per anar on faci falta.
Gràcies.

Sra. Colomer: Bona nit, de nou.
Doncs per una bona acollida, una bona integració i la garantia que tothom ha de tenir les 
mateixes possibilitats i oportunitats són elements que han de contribuir a conformar una 
societat catalana cohesionada, inclusiva, plural, respectuosa, oberta al món i arrelada a la 
pròpia realitat cultural.
Pensem que les aules d'acollida, realment, és l'eina clau per aconseguir la inserció tan social, 
com educativa, és la manera d'avançar i pensem que treure les aules d'acollida realment és un 
pas enrere i pensem que això és una acció prioritària i en aquest sentit votarem a favor.

Sr. Fernández: Sí, desde el grupo Popular también votaremos a favor de la moción, estamos 
de acuerdo con el contenido y con el propósito de la moción.
Nada más. Gracias.

Sra. Maya: Bona nit.
Una mica com explicava el Juanjo, doncs l'objectiu d'aquesta moció presentada en aquest cas 
pel grup municipal de la Plataforma Ciutadana Per Barberà i pel Partit dels Socialistes de 
Catalunya era doncs exigir al departament aquest manteniment de les aules d'acollida en els 
dos centres de secundària a la ciutat.
Agrair el recolzament de tots els grups en fer possible aquesta unanimitat en la moció.
Comenta la moció també que són actualment 24 alumnes els que estan en aquestes aules 
d'acollida però jo vull recordar també que han estat molts, ja que el tema de les aules 
d'acollida es va iniciar al curs 2004-2005 i, per tant, ja portem molts anys i, per tant, són 
molts els alumnes que s'han pogut beneficiar de l'objectiu d'aquestes aules d'acollida.
Des de llavors, des d'aquest curs 2004-2005, es feia referència a la moció d'abans també 
esment tant al pacte nacional de l'educació de 2005 com en aquest cas en aquest aspecte 
concret de les aules d'acollida la llei d'educació a Catalunya, tot i que estem d'acord, com 
dèiem abans en que hi ha coses de la llei que s'haurien de millorar, però en aquest concret de 
les aules d'acollida la llei d'educació de Catalunya de l'any 2009 també recullen el seu paper.
Les aules d'acollida en el seu moment i com comentava el Juanjo, com heu fet esment la resta 
de portaveus, va ser concebuda com un recurs pels instituts i per les escoles també per 
facilitar aquesta adaptació a l'alumnat en tot el tema que fa referència a l'aprenentatge de la 
llengua catalana, però una mica doncs destacar també tots aquells aspectes de caràcter més 
pedagògic i més d'integració social i cultural en els centres amb aquesta dinamització que 
comentava el Juanjo, però també en la vida social i cultural de tots els pobles i de totes les 
ciutats i en la participació que això ha promogut a aquests alumnes en la vida de la ciutat.
I també ha sigut un recurs que ha permès la igualtat d'oportunitats de tots aquells alumnes, 
sigui quina sigui la seva procedència, les seves capacitats o la seva situació socioeconòmica.
Tot i que la moció és específica pel tema aquest que fa referència a les aules d'acollida, jo en 
aquest cas i perquè penso que també té una certa relació, si em permeteu, voldria comentar 
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també i fer un petit comentari de que aquesta moció es podria fer extensible també a totes 
aquelles unitats especifiques que tan els instituts com les escoles de primària tenen per fer 
l'atenció i la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials. I que en aquests 
últims cursos també doncs s'han vist molt afectades per aquests reajustos pressupostaris del 
departament d'ensenyament de la Generalitat.
Jo no tornaré a llegir els acords, ja els ha comentat el Juanjo, però sí que en aquesta moció i 
també com comentaven altres portaveus, comentar com a Ajuntament i com a equip de 
govern, doncs continuarem treballant amb tota la comunitat educativa fent-los costat i 
reclamant i exigint al departament o a qui correspongui totes aquelles qüestions que afectin o 
minvin l'educació pública de qualitat.
Gràcies.

Sr. Rodríguez: Únicament és això agrair a tots els grups el suport donat en especial també a 
Convergència perquè sabem que en aquests casos s'han de separar molt bé allò que és de 
partit, de casa gran, amb el que és de partit de municipi, de partit de ciutat. Penso que ho 
saben fer perfectament i així ens ho han demostrat i a partir d'aquí doncs instar, tal com ho fa 
la moció a l'equip de govern i en aquest cas a l'alcaldessa perquè miri d'exigir del departament 
d'ensenyament. És a dir, a veure, si no es poden mantenir dues aules d'acollida perquè la 
situació econòmica és la que és, doncs com a mínim no es perdi el 100% del servei i negociar 
fins al punt que això ens ho permeti.
Sabem que ho farem, sabeu que ho fareu i esperem tenir bones notícies en un futur no massa 
llunyà.
Gràcies.

_____________________ 

7. PRECS I PREGUNTES.
_____________________ 

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

Sr. Rivera: A veure, és una pregunta i la fem de bon rotllo, que consti. 
Volem saber en el tema dels viatges de la gent gran si els viatges, per exemple, en aquest cas 
de la regidora té un cost addicional? Quin és?
No cal que ens ho digui ara, com que tenim un bon canal de comunicació per tenir la 
informació, doncs si ara no té les dades, doncs..., quan pugui que ens les doni. Més que res, 
pel moment que vivim.
Gràcies.

Sr. Gallego: Yo también de buen rollo, como dice Rivera.
Bueno, es sobre el sorteo que hace mi partido con el fin de recoger alimentos, que dice el Sr. 
Báez que es demagógico y es a la Sra. Colomer.
Un inciso primero y es que tengo que decir que la Sra. Alcaldesa ha llamado hoy, día 26, por 
la mañana a mi portavoz por el tema de poner la carpa el día 28, bueno eso entre otros 
asuntos que han hablado ellos.
Bueno, mire los cierres de cualquier negocio o iniciativa no es un asunto particular o propio 
de nadie sino que afecta a muchos vecinos. En esta ocasión pues afecta a las dos cientas y 
pico familias que acuden a la parroquia porque para que salga alimento de allí, primero 
alguien tiene que llevarlo y me dá igual quien lo lleve, si son los del Partido Socialista a mi 
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no me da urticaria como le pasa al Sr. Báez, si somos los del Partido Popular.
La campaña está siendo un éxito pese a las trabas que se nos ponen. El día 6 de junio por la 
mañana presenté en el registro de entrada de la OAC la instancia para ocupar la vía pública, 
por supuesto pagando, como hacemos los partidos, los días 21 y 28 de junio, ambos viernes.
Hablé telefónicamente primero con un funcionario, que está en su departamento y no diré el 
nombre y me dice que esos días no hay nada programado. Consultamos la web municipal y 
no había tampoco nada programado. Me encontré con gente de l'Independent al lado del 
mercado y tampoco saben nada que se haga el viernes 28 y habló telefónicamente con usted, 
Sra. Colomer, i el dia 21 y 28, eso no había ninguna duda, no me dijo nada de eso, sólo 
hablamos del día del sorteo del 6 de julio y en el folleto no decíamos nosotros que lo 
haríamos en la plaza de la Vila, decíamos en el centro de la ciudad.
Y también le dije que un sorteo que vamos a hacer en 10 minutos, íbamos a poner sólo una 
mesa y una urna y se acabó. Por eso no pedimos el día 6 de julio la ocupación de la vía 
pública.
Y el día 19, a medio día, después de 13 días nos manda un correo electrónico el Sr. Álex 
García Cañadas diciendo que no podemos poner la carpa porque el Ayuntamiento tiene una 
cerca vila de barreters, a las 20 horas.
Nosotros siempre nos hemos puesto en la plaza de la Vila con alguna carpa para lo que sea, 
municipal, ahora que estamos haciendo esto... generalmente a las 19 horas de la tarde hemos 
recogido y nos hemos ido. Por lo tanto, yo creo que no ibamos a poner ninguna traba a esta 
cerca vila. De todas maneras es que no podíamos compartir nosotros con la fiesta un lugar de 
recogida de alimentos? Y tuvimos que anular la presencia de nuestro diputado nacional 
Daniel Serrano que iba a estar con nosotros en la carpa dando boletos y recogiendo alimentos.
El hambre no hace vacaciones, eso lo habrá visto usted ahí en la iglesia, es un lema elegido 
por los bancos de alimentos catalanes para una nueva campaña. Y el hambre tampoco hace 
fiestas y creo que usted seguramente que también cree esto. Porque qué clase de fiesta van a 
tener las familias empobrecidas en nuestra ciudad que tienen que recoger alimentos gratuitos 
por pura necesidad.
El banco de alimentos, mes de mayo pasado, hizo un llamamiento a toda la sociedad para 
recoger comida en actos específicos.
Sra. Cuadrado y Sra. Colomer, lo digo porque son ustedes las responsables de Benestar Social 
y Cultura y deben saberlo.
Las personas que formamos el Partido Popular de Barberà estamos preocupados por la 
tremenda situación en la que se encuentran numerosas familias de nuestra ciudad y estamos 
dispuestos a intentar realizar lo que esté en nuestras manos para enmendar esta situación.
Y como formamos parte de esta sociedad de Barberà nos apuntamos a esta iniciativa, a través 
de un sorteo para recoger alimentos básicos organizando todo dentro de nuestra actividad.
Y además en las maneras de hacerlo el banco de alimentos apuntaba varias sugerencias, entre 
ellas decía que un Ayuntamiento pudiera aprovechar la fiesta mayor o cualquier otra actividad 
de participación importante para montar puntos de recogida de alimentos. Lo que ustedes no 
hacen. O sea el banco de alimentos dice oigan ahora que vienen las fiestas mayores en verano 
de todo el municipio aprovechen y durante la fiesta mayor pongan distintos puntos de 
recogida de alimentos. Y el resto de cosas que dice el banco de alimentos, no se lo voy a 
enumerar porque es muy largo, total que la demanda de alimentos básicos gratuitos no para 
de aumentar y por eso queremos ayudar. Esperemos que en la siguiente colecta de alimentos 
que hagamos no cuente con parte del Consistorio con tantas trabas para que de esta manera 
esas familias se beneficien de estos recursos y también espero que con la implantación de la 
administración electrónica las notificaciones no tarden 13 días y sean más eficientes.
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Sra. Colomer: A ver un poco, yo creo que es una manera de oportunismo total de utilizar y 
tergiversar toda la información que digáis. 
Que no podáis recoger alimentos porque se os diga que en la plaça de la Vila no se puede 
montar la carpa para fiesta mayor... me parece fuera de lugar, de verdad. Y que la hagáis 
correr en la red, que esté colgado en internet. Me parece fuertísimo y escándaloso.
Os dijimos trabas en la plaza de la Vila, os dijimos que habían otros sitios, le comenté la 
informativa precisamente a tu compañero que lo podíais poner hasta en la plaza Cooperativa, 
está al lado. No, ¿pero por qué querías Dr. Moragas? ¿Sólo se puede recoger alimentos en Dr. 
Moragas?
Bueno y además vamos a otra... la fiesta mayor, aquí está regulada y cada mes hacemos 
reuniones con todas las entidades y se invitan a todos los partidos políticos entonces allí 
tienes toda la información de todas las fechas que habían de la manera de organización y 
entre todos se decide una serie de criterios. Y hay unas entidades que montan carpa, 
evidentemente, que hay partidos políticos también pero hay todo un calendario establecido y 
tal. Vosotros, vuestro partido no ha venido nunca a estas reuniones de fiesta mayor y el día 
28, que comentabas, ya está publicado es el inicio de la fiesta mayor. El año pasado también 
se hizo el viernes antes de fiesta mayor se hizo la presentación y esto empieza exactamente a 
las 6 de la tarde, supongo que se monta a las 5 y acaba a las 8 de la noche con un baile, por 
tanto, nosotros solamente dijimos que este viernes estaba ocupada la plaça de la Vila, que 
tenías el sábado o teníais otras plazas y hay otros sitios céntricos, que también se pueden 
recoger alimentos.
Me parece totalmente un abuso y tergiversar la información que no es correcta, de verdad. 

Sr. Báez: Sr. Gallego yo no tengo... a mi no me da urticaria que usted recoja alimentos y que 
los reparta. Me hace feliz, creáselo.
Sólo le he llamado oportunista por el momento en qué lo hacía y siendo la fiesta mayor 
cuando otros partidos y otras entidades, todas las entidades vecinales y la mayoría de los 
partidos de Barberà, lo hicimos en Navidad sin darnos publicidad. 
Entonces hicimos la recogida de alimentos y además muchos partidos en vez de sortear nada 
lo que hicimos fue con el dinero que recogimos de otros sorteos ponernos también en la 
compra de alimentos, que no voy a decir aquí la cantidad que recogió el PSC.
Entonces como entenderá que no puedo tener urticaria a algo que hemos hecho previamente. 
Pero yo he dicho que lo hicimos en silencio y sin la oportunidad de la fiesta mayor, que es lo 
que han querido hacer ustedes, pero no me da urticaria, creáselo y además lo celebro. O sea 
celebro que podamos recoger porque si su partido no nos escañase tanto con la ley del 
desempleo, no hubiese quitado ciertas ayudas y demás quizá no tendríamos tanta necesidad 
de hacer estas cosas que vamos a tener que hacer como usted decía muy a menudo.
Gracias.

_____________________ 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les 22:15 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present es 
transcriu en 23 folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números 391257-E al 
391279-E, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza 
amb la seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA PRESIDENTA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,
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Ana del Frago Barés, José Núñez Alba,


