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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 7 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 31/07/2013.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  31/07/2013,  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.

PROTECCIÓ CIVIL

2.- APROVACIÓ INICIAL
2.01.- EXP.: 04-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 

PER RISC DE TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS (PAM TRANSBARB).

2.02.- EXP.: 05-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
PER RISC DE NEVADES DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM NEUBARB).

2.03.- EXP.: 06-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
PER RISC D'INUNDACIONS DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM INUNBARB).

2.04.- EXP.: 11-T1-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
PER RISC QUÍMIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PLASEQBARB).

SERVEIS ECONÒMICS

3.- APROVACIÓ COMPTES
3.01.- EXP.: ICLP 2013/02. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA
4.01.- EXP.: GT001/2013. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES 

DELS AJUTS ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENTS DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
5.01.- EXP.: IPMC2013/06. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6.

RÈGIM INTERIOR

6.- APROVACIÓ PROTOCOL
6.01.- EXP.: RHCT13004. APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ, 

ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D'ASSETJAMENT SEXUAL I PER 
RAÓ DE SEXE A LA FEINA.

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

PSC DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES 
DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL.
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ALCALDIA

8.- DONAR COMPTE AL PLE 
8.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

9.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

10.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201306. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
26 de juny de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

_____________________

2 APROVACIÓ INICIAL

2.1 EXP.: 04-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'AC TUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC DE TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLO SES 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM TRANSBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE TRANSPORT 
DE MATÈRIES PERILLOSES DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM TRANSBARB).

Expedient: 04-T3-PC 12/13.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un plans d’emergència 
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil 
de Catalunya al seu àmbit territorial.

En compliment d’aquesta obligació,  en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va 
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès .

Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els 
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions 
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint 
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament  
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.

Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva 
elaboració han procedit a realitzar un pla d’actuació municipal, d’acord amb les previsions 
derivades del Pla Especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies 
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perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. I, com a conseqüència dels treballs de consulta realitzats, s’han 
elaborat els documents corresponents el contingut dels qual s’ajusta a les previsions 
establertes tant a l’article 20 de la Llei 4/1997 com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel 
qual s’aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de 
protecció civil municipals. 

Finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi 
l’elaboració dels Plans bàsic i específics d’emergència municipal segons així consta i queda 
acreditat en aquest expedient.

D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del  Pla 
d’actuació municipal per risc de transport de mercaderies perilloses de Barberà del Vallès 
(PAM TRANSBARB), d’acord amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 
ja referida, per remissió de l’article 18.4.

És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes  esmentats i 
d’acord amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta 
matèria estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’actuació municipal per risc de transport de matèries 
perilloses de Barberà del Vallès (PAM TRANSBARB), segons documents elaborats pel tècnic 
municipal encarregat d’aquesta matèria en col·laboració amb personal de la policia local; 
secció d’obres i manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, 
d’aquest ajuntament. El Pla d’actuació municipal que s’aprova inicialment consta dels 
documents següents:

- Manuals d’actuació del pla
- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla  pel període de 30 dies, durant els 
quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de 
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap 
al·legació.

QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del pla d’actuació  municipal 
TRANSBARB, una vegada sigui aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya per a la seva homologació en exercici de les competències que li atribueix l’article 
46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
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APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Navarro: Buenas noches.
Ya, como todos conocéis en el documento básico que aprobamos el 27 de diciembre de 2012 
especificaba que el municipio de Barberà del Vallès está obligado a realizar los siguientes 
planes de actuación municipal como es el de nevadas, NEUBARB; el de inundaciones, 
INUNBARB; el de riesgo químico, PLASEQBARB; el de transportes y mercancías 
peligrosas, TRANSBARB; el radiológico y el sísmico.
Bueno para esta noche traemos a la aprobación los cuatro primeros y si bien es cierto que 
desde el pasado 5 de julio se podían unificar todos los planes, nosotros ya los teníamos 
elaborados pero aparte también entendíamos que sería lógico que estuvieran separados 
siempre llegaríamos mejor a ellos.
Bueno, las características generales de estos planes están adecuados a los diferentes planes 
generales de la Generalitat como antes comentaba con el nombre de NEUBARB, 
INUNBARB, PLASEQBARB y TRANSBARB. Constan de los siguientes documentos, lo 
establecido por la Generalitat de Catalunya:
Manual de actuación básico que refleja el conocimiento del riesgo y la vulnerabilidad, la 
actividad del plan y avisos preventivos, la estructura y organización, la operatividad y en esos 
específicos como modelos de declaración de emergencias, consejos de autoprotección, 
cartografía especifica y elementos vulnerables. 
Los anexos generales, que son un total de cuatro. Medios y de recursos municipales. 
directorio telefónico, cartografía básica y el organigrama de la emergencia, centros de 
comunicación, coordinación y sistemas logísticos.
El segundo es formación de la implantación. Implantación del plan, programa de formación a 
los actuantes y mantenimiento del plan, actuaciones y revisiones de los riesgos, manual de 
actuación, anexos generales y programas de implantación y mantenimiento.
Por sus características hemos subcontratado a la empresa Adedma los planes químico y el 
transporte de materias peligrosas. 
Y el de nevadas y el de inundaciones, como todos conocéis, se ha hecho con los técnicos del 
Ayuntamiento.
En el de nevadas, que es el primero que vemos por aquí, bueno con la experiencia municipal 
que había pues se han realizado las consultas y presentaciones a diferentes departamentos y se 
obtiene una identificación especifica de riesgos como división de las calles por prioridades: 
nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. 
Habilitar puntos de corte en casos necesarios, carretera de Can Llobateras, ronda Unió y calle 
Gorgs i Lladó, así como la posibilidad de habilitar aparcamientos opcionales a zonas cercanas 
a ese corte. 
También contempla la formación de actuación de cada grupo actuante y puntos de 
almacenamiento de sal y fundientes.
Decir, que desde un grupo municipal, como es la Plataforma hubo una alegación que 
entendimos que también vemos que son planes vivos y entendemos que cualquier cosa que se 
pueda ir incorporando como durante todo el año lo podemos ir haciendo pues se incorporaran 
todos los temas y como son planes que se revisaran anualmente y cada cuatro años se 
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volverán a hacer nuevos, ese es en el de nevadas.
En el de inundaciones también se ha hecho desde el Ayuntamiento y lo que ha expresado los 
mapas de protección de la Generalitat y el plan INUNBARB, sostiene una identificación 
especifica de riesgos como el curso del Riu Ripoll en periodos de retorno de 50, 100 y 500 
años.
Identificaciones de puntos de actuación prioritaria, alta, media y baja en zonas como el Riu 
Ripoll, el Torrent d'En Gorgs, el Torrent d'en Boscà, el Torrent de Can Llobateras, el Torrent 
Tortuguer y el Torrent de Vall Duran.
También se contempla la forma de actuación de cada grupo actuante elementos vulnerables, 
así como la formación, implantación y consejos a la población.
Pero lo que se refiere al PLASEQCAT, que es el riesgo químico, este plan como antes 
comentaba lo hemos hecho con la empresa y el resultado es que tenemos la zona de 
intervención alerta y control del acceso policial por cada una de les empreses, como 
DABEER, es una empresa que hay en Santa Perpetua, LABORATORIOS MIRET, que es de 
Terrassa, GRECAT en Barberà, INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÈS, que es de Mollet 
y PREVAL, que es de Barberà. Decir que son los que realmente desde protección civil del 
departamento de Barcelona son los que estamos acogidos a ellos, que las demás empresas que 
no constan en este plan especifico ya constan en el manual básico y aquí tenemos elementos 
vulnerables a cada uno de los riesgos afectados por esas empresas. También se contempla la 
forma de actuación de cada grupo actuante, elementos vulnerables y así como la formación e 
implantación y consejos a la población y a tener en cuenta que es lo que se ha de producir en 
la población que es el confinamiento ante un riesgo químico.
Y tenemos como último, el TRANSBARB. A tener en cuenta que según la clasificación del 
riesgo donde existe un flujo más importante es en la AP-7 y en la C-58 y el ferrocarril. El 
ferrocarril el de dirección Granollers. De todas formas también hemos contemplado nosotros 
que también los hemos puesto en valor que como tenemos la N-150 que nos pasa por el 
centro de la población pues también queríamos que estuviera incorporado dentro de dicho 
plan, las toneladas que pasan por la AP-7 pasan 1.955.126,48 toneladas al año, la C-58 
1.297.658,42 y la N-150, que es la que menos flujo tiene 19.463,28 y lo que es el ferrocarril, 
el tren, tenemos 179.716 toneladas al año. Resultando por accidente por ferrocarril, por nube 
tóxica, por explosión, por materias inflamables y en la red viaria también por explosión, nube 
tóxica o por la red viaria de incendio. A todos ellos se obtienen también zonas de 
intervención, alerta, elementos vulnerables asociados y también refleja los controles de 
acceso por la red viaria al grupo de orden, la policía local y los supuestos de accidente en la 
N-150. Vertido de combustible diesel ONU 1202; accidente de camión cisterna con 20 m

3 
de 

gasolina por incendio de carga y contempla la forma de actuación de cada grupo actuante 
elementos vulnerables así como la formación e implantación. 
Y es por eso que traemos a la aprobación los planes TRANSBARB, NEUBARB, 
INUNBARB y PLASEQBARB para este Pleno de esta noche. 
En el primer punto según los documentos elaborados por el técnico municipal encargado de 
esta materia en colaboración con el personal de la policia local; sección de obras y 
mantenimiento; sección de actividades, medio ambiente y servicios; secretaria general, de 
este Ayuntamiento. Y el Plan de actuación municipal que se aprobó inicialmente consta de 
los documentos siguientes:
- Manual de actuación del plan.
- Anexos generales.
- Programa de implantación y seguimiento.
Segundo, someter a información pública los citados planes en el periodo de 30 días, durante 
los cuales se podrán presentar alegaciones y sugerencias al plan, de conformidad con el art. 
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178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de 
la Ley municipal de régimen local de Catalunya.
Tercero, considerarlo aprobado definitivamente sin necesidad de adoptar ningún acuerdo más 
de forma expresa si durante el periodo de información publica no hubiera ninguna alegación.
Cuarto, dar traslado a continuación de toda la documentación de los planes de actuación 
municipal, y una vez sean aprobado definitivamente por la Comisión de Protección Civil de 
Catalunya para su homologación en el ejercicio de las competencias que le atribuyen en el art. 
46 de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de Protección Civil de Catalunya.
Gracias.

Sra. Barrachina: Hola, bona nit.
Primer de tot anunciar la nostra intenció de vot que serà positiva en els quatre plans que acaba 
de presentar el regidor.
I sobretot felicitar als serveis tècnics de la regidoria per la feina feta en els plans. 
Destacar la importància de revisar aquests plans anualment, com ens obliga la Generalitat.
I agrair les incorporacions que han fet els serveis tècnics que van sorgir durant la Comissió 
Informativa.
Bona feina i gràcies.

Sr. Rodríguez: Hola, bona nit a tothom.
Des de la Plataforma també voldríem començant agraint la disponibilitat que hem tingut, tant 
per part del regidor, com per part del tècnic i el temps que hem tingut els documents al nostre 
abast. Vull dir, perquè realment la informació que ens havíem de mirar era molta i si s'hagués 
posat només en els últims tres dies, segurament, no ens hagués donat temps. La hem tingut, la 
hem pogut consultat amb molta tranquil·litat i per tant agrair-ho. Agrair també això, les 
incorporacions d'aquells suggeriments que van sortir a la Comissió Informativa i que s'han 
incorporat en els plans.
I, després, algun petit comentari. 
El primer que és una qüestió que em va semblar curiosa i és que en la documentació en 
format informàtic, és a dir, en els cd's que acompanyen els plans hi havia dues versions, una 
que posa versió pública i una que posa versió confidencial. Aleshores jo voldria saber la 
diferència entre una i l'altra i quina és la que jo he vist, si he vist la pública o he vist la 
confidencial? No, a veure, suposo que no costarà res aclarir-ho però hi havia... suposo que si 
us heu mirat l'expedient hi havia això, hi havia dos cd's i en un posava versió pública i en 
l'altra versió confidencial. Jo no estic segur de quina he vist, suposo que he vist la més 
complerta, ho dono per suposat. Bé, és una cosa que m'agradaria aclarir en el moment que 
sigui.
També he vist que en molts llocs figura la nau Arquímedes com a equipament en construcció, 
no sé si no s'ha donat encara per acabada les obres de remodelació de la nau, suposo que ja 
està funcionant i fa temps i sortosament, per tant, seria qüestió de treure això d'en 
construcció, a la pàgina 29 del de transport de mercaderies, per exemple, figurava i en les 
altres també. Cada vegada que es nomena aquest equipament, es nomena que està en 
construcció...
I després hi havien coses més de caire general. 
Hi ha tota una serie de plans, de riscos de plans d'actuacions que haurien d'anar associats com 
a mínim al PAM, al pla d'acció municipal, de tots aquells edificis dels quals es fa càrrec 
l'ajuntament, ja hem vist que a través de Junta de Govern s'han aprovat els plans d'actuació, 
però pensem que no estaria de més que des de la regidoria i a mitjà o a llarg termini es fes 
també una coordinació amb tota la resta d'edificis que no són òbviament municipals. Em 
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refereixo a... poden ser escoles, poden ser instituts, poden ser empreses amb molt volum de 
treballadors i demés per coordinar i per fer una mica de coordinació entre els seus plans 
propis i el pla d'actuació municipal. Penso que es una feina que s'haurà d'anar fent, ara que 
tenim els plans, ja tenim la feina més grossa feta, doncs iniciar aquesta coordinació.
I, després algun dubte més. 
Quan es comenta lo dels avisos, que es comenta que es farà per megafonia, m'agradaria saber 
una mica més de quin sistema de megafonia estem parlant i en el cas de riscos químics 
l'actuació principal que es demana a la ciutadania és el confinament. Normalment, jo per totes 
les vegades que he participat en plans i de més, tant a la feina com en altres llocs, sempre 
estem parlant molt més d'evacuació que no pas de confinament. Aleshores penso que també 
caldria una campanya didàctica... ja ho diu el pla, ja hem consta que ja ho diu, però que 
caldria insistir i sobretot que la gent tingui clares quines són les mesures de confinament i 
quin sistema d'avís tindran quan sigui necessari un confinament perquè estem parlant que 
tenim una empresa que realment té un risc o està considerada com d'alt risc al pla de la 
Generalitat, l'empresa GRECAT és una empresa de nivell sever alt i, per tant, deu se'n guardi 
de que passi alguna cosa, però penso que és un risc que està i que l'hem valorat i que hauríem 
de prendre les mesures perquè els ciutadans de casa nostra tinguin clar com han d'actuar 
sobretot en un cas de confinament. Penso que molts a través de la feina i a través d'altres 
coses ja tenim clar que és un pla d'evacuació, però moltes vegades el de confinament sempre 
queda una miqueta al tinter.
Ja li dic, són coses que m'han sorgit, ja vaig parlar amb vostè ahir, són coses que han sortit de 
la lectura dels plans i que quan vostè tingui a bé... tampoc és cap cosa urgent, vostè mateix ho 
ha dit que és un pla viu i que per tant podem incorporar-hi coses, per tant en el moment que 
sigui, doncs ja seurem de parlar.
Moltes gràcies.

Sr. Navarro: Yo creo que confidencial sí, pero que no hay nada a esconder y fíjate estaban 
tanto uno como el otro.
Yo los tuve en la mano y tampoco pensé que se tenía que dejar uno y poner otro sino que no 
le veía...
Lo referente que me comentabas a la nave Arquímedes está terminada y tendremos que 
revisarlo si es que no está... y está revisado y a más a más con el plan de autoprotección 
aprobado en la pasada Junta de Gobierno.
Por lo que me comentas de los demás planes de autoprotección para este año ya tenemos que 
se han hecho siete que se aprobaron en la Junta de Gobierno pasada. Se están para este año 
haciendo otros cinco más para antes de final de año. Luego tenemos pedidos nueve más a la 
Diputación porque se hizo un convenio con la Diputación en el cual podíamos pedir hasta 
nueve planes, también están pedidos. No nos han dicho cuando empezaran, sí que la fecha 
tope que tenemos es la de 31 de diciembre de 2014 pero sí que a partir de septiembre 
seguiremos insistiendo en el tema de cuando empiezan ellos porque claro si al final no se 
hicieran todos pues nosotros sí que pondríamos para el presupuesto del año que viene pues 
seguir haciendo los que nos faltan.
Realmente creemos que vamos en buen camino porque lógicamente la fecha que tenemos es 
como te comentaba 31 de diciembre de 2014, con lo cual si para el 2013 tenemos hecho entre 
12 y 13 y para el año siguiente nos quedan otros 9 o 10, tendremos prácticamente todos los 
equipamientos municipales estarán todos con los planes de protección hechos.
Y en lo que comentas del confinamiento y todo eso pues a ver... sí que es verdad que estamos 
en la aprobación inicial, que lo pone dentro en el plan y que tanto lo de la megafonía como lo 
del confinamiento pues sí que tendremos que ir poniendo en valor todo, poco a poco.
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Por lo demás pues bueno dar las gracias a los demás grupos por su apoyo a dichos planes, 
decirles lo que he comentado antes que son planes vivos y que podemos ir haciendo 
aportaciones cada vez que sea necesario, del grupo que sea, estamos a la disposición vuestra 
para cuando queráis. Lo que tengáis se mira y si tanto técnicamente se ve bien y se puede 
incorporar no habrá ningún problema.
Gracias.

_____________________

2.2 EXP.: 05-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'AC TUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC DE NEVADES DE BARBERÀ DEL VALLÈS  
(PAM NEUBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE NEVADES DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM NEUBARB).

Expedient:  05-T3-PC 12/13.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un plans d’emergència 
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil 
de Catalunya al seu àmbit territorial.

En compliment d’aquesta obligació,  en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va 
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès.

Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els 
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions 
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint 
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament  
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.

Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva 
elaboració han procedit a realitzar un pla d’actuació municipal d’acord amb les previsions 
derivades del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), aprovat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, actualitzat a data 13 de desembre de 2012. I, com a 
conseqüència dels treballs de consulta realitzats, s’han elaborat els documents corresponents 
el contingut dels qual s’ajusta a les previsions establertes tant a l’article 20 de la Llei 4/1997 
com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l'estructura del contingut per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals. 

Finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi 
l’elaboració dels Plans bàsic i específics d’emergència municipal segons així consta i queda 
acreditat en aquest expedient.
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D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del  Pla 
d’actuació municipal de risc de nevades de Barberà del Vallès (PAM NEUBARB), d’acord 
amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida per remissió de 
l’article 18.4.

És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes  esmentats i 
d’acord amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta 
matèria estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’actuació  municipal per a risc de nevades  de Barberà 
del Vallès (PAM NEUBARB) segons documents elaborats pel tècnic municipal encarregat 
d’aquesta matèria en col·laboració amb personal de la policia local; secció d’obres i 
manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, d’aquest 
ajuntament. El Pla que s’aprova inicialment consta dels documents següents:

- Manuals d’actuació del pla
- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla  pel període de 30 dies, durant els 
quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de 
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap 
al·legació.

QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del pla d’actuació  municipal 
de Barberà del Vallès (PAM NEUBARB), una vegada sigui aprovat definitivament, a la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació en exercici de les 
competències que li atribueix l’article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil 
de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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2.3 EXP.: 06-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'AC TUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC D'INUNDACIONS DE BARBERÀ DEL VAL LÈS 
(PAM INUNBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC D'INUNDACIONS 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM INUNBARB).

Expedient:  06-T3-PC 12/13.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un plans d’emergència 
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil 
de Catalunya al seu àmbit territorial.

En compliment d’aquesta obligació,  en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va 
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès .

Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els 
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions 
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint 
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament  
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.

Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva 
elaboració han procedit a realitzar un pla d’actuació municipal d’acord amb les previsions 
derivades del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT), aprovat 
per Acord GOV/82/2006, de 22 d’agost i actualitzat a data 15 de desembre de 2011. I, com a 
conseqüència dels treballs de consulta realitzats, s’han elaborat els documents corresponents 
el contingut dels qual s’ajusta a les previsions establertes tant a l’article 20 de la Llei 4/1997 
com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l'estructura del contingut per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals. 

Finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi 
l’elaboració dels Plans bàsic i específics d’emergència municipal segons així consta i queda 
acreditat en aquest expedient.

D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del  Pla 
d’actuació municipal per risc d’inundacions de Barberà del Vallès (PAM INUNBARB), 
d’acord amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida, per 
remissió de l’article 18.4.

És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes esmentats i d’acord 
amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta matèria 
estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació l’adopció 
dels següents
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ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions de Barberà 
del Vallès (PAM INUNBARB) segons documents elaborats pel tècnic municipal encarregat 
d’aquesta matèria en col·laboració amb personal de la policia local; secció d’obres i 
manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, d’aquest 
ajuntament. El Pla que s’aprova inicialment consta dels documents següents:

- Manuals d’actuació del pla
- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla  pel període de 30 dies, durant els 
quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de 
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap 
al·legació.

QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del pla d’actuació  municipal 
(PAM INUNBARB), una vegada sigui aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya per a la seva homologació en exercici de les competències que li atribueix 
l’article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________

2.4 EXP.: 11-T1-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'AC TUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC QUÍMIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
(PLASEQBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC QUÍMIC DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS (PLASEQBARB).

Expedient: 11-T1-PC 12/13.
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La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un plans d’emergència 
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil 
de Catalunya al seu àmbit territorial.

En compliment d’aquesta obligació,  en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va 
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès.

Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els 
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions 
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint 
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament  
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.

Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva 
elaboració han procedit a realitzar un pla d’actuació municipal d’acord amb les previsions 
derivades del Pla especial d’emergència exterior del sector químic a Catalunya 
(PLASEQCAT), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, actualitzat a data 13 de 
desembre de 2012. I, com a conseqüència dels treballs de consulta realitzats, s’han elaborat 
els documents corresponents el contingut dels qual s’ajusta a les previsions establertes tant a 
l’article 20 de la Llei 4/1997 com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil 
municipals. 

Finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi 
l’elaboració dels Plans bàsic i espcífics d’emergència municipal segons així consta i queda 
acreditat en aquest expedient.

D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del Pla 
d’actuació municipal per risc químic de Barberà del Vallès (PAM PLARQBARB), un cop 
revisat, d’acord amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida.

És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes  esmentats i 
d’acord amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta 
matèria estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’actuació  municipal per risc químic de Barberà del 
Vallès (PAM PLARQBARB), segons documents elaborats pel tècnic municipal encarregat 
d’aquesta matèria en col·laboració amb personal de la policia local; secció d’obres i 
manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, d’aquest 
ajuntament. El Pla que s’aprova inicialment consta dels documents següents:

- Manuals d’actuació del pla
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- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla  pel període de 30 dies, durant els 
quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de 
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap 
al·legació.

QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del pla d’actuació  municipal 
(PAM PLARQBARB), una vegada sigui aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya per a la seva homologació en exercici de les competències que li atribueix 
l’article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

3 APROVACIÓ COMPTES

3.1 EXP.: ICLP 2013/02. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.

Expedient: ICLP 2013/02.

Atès que el Compte General de 2012 d’aquesta entitat local ha estat exposat al públic pel 
període reglamentari.

Atès que el termini legal d’exposició pública del Compte General de 2012 va finalitzar el dia 
30 de juliol d’enguany i no es van presentar reclamacions, objeccions ni observacions.

Vist allò establert en els articles 208 a 212 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; la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la 
tramitació i el contingut.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar, de conformitat amb el que estableix l’article 212.4 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, el Compte General de 2012 d’aquesta entitat local, el qual està format pels 
comptes de l’Ajuntament, pels de l’organisme autònom administratiu Patronat Municipal 
d’Esports i pels de la societat mercantil AISA.

El resum del Compte general esmentat és el següent:
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COMPTES DE L’AJUNTAMENT

A) BALANÇ DE SITUACIÓ

Actiu

Immobilitzat  68.414.177,87 €
Actiu circulant 10.192.912,02 €
Total actiu  78.607.089,89 €

Passiu

Fons propis 45.742.514,99 €
Creditors a llarg termini 23.220.856,74 €
Creditors a curt termini 9.643.718,16 €
Total passiu 78.607.089,89 €

B) RESULTAT PRESSUPOSTARI
(1) Drets reconeguts nets 39.085.174,97 €
(2) Obligacions reconegudes netes 31.318.859,95 € 
(3) Resultat pressupostari  (1-2) 7.766.315,02 €
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals 0,00 €
(5) Desviacions negatives de finançament 988.774,91 €
(6) Desviacions positives de finançament 20.695,14 € 
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)   8.734.394,79 €

C) ROMANENTS DE TRESORERIA
(1) Fons líquids 5.036.283,13 €
(2) Drets pendents de cobrament  7.383.711,28 €
(3) Obligacions pendents de pagament 5.334.676,10 €
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)  7.085.318,31 €
(5) Saldos de dubtós cobrament 2.577.484,79 €
(6) Excés de finançament afectat 498.985,68 €
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6) 4.008.847,84 €

COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS (liquidat a 30-6-2012)

A) BALANÇ DE SITUACIÓ

Actiu

Immobilitzat 689.596,96 €
Despeses a distribuir en varis exercicis 5.454,27 €
Actiu circulant 397.744,25 €
Total actiu 1.092.795,48 €
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Passiu

Fons propis 691.132,38 €
Creditors a llarg termini 43.085,01 €
Creditors a curt termini 244.439,24 €
Total passiu 978.656,63 €

B) RESULTAT PRESSUPOSTARI

(1) Drets reconeguts nets 1.327.383,94 €
(2) Obligacions reconegudes netes 1.191.649,48 €     
(3) Resultat pressupostari  (1-2) 135.734,46 €
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals 0,00 €
(5) Desviacions negatives de finançament 0,00 €
(6) Desviacions positives de finançament 0,00 € 
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)  135.734,46 €

C) ROMANENTS DE TRESORERIA

(1) Fons líquids 143.319,87 €
(2) Drets pendents de cobrament  286.573,16 €
(3) Obligacions pendents de pagament 219.586,26 €
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)  210.306,77 €
(5) Saldos de dubtós cobrament 46.567,46 €
(6) Excés de finançament afectat 0,00 €
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6) 163.739,31 €

ESTAT FINANCER DE L’EMPRESA MUNICIPAL AISA

Ingressos  744.491,56 €
Despeses                734.696,17 €
Resultat de l’exercici (beneficis) 9.795,39 €

SEGON: Retre el Compte General de 2012 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la part expositiva.

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.
En aquest cas el que seria es aquesta aprovació del compte general del 2012, que va finalitzar 
el període d'exposició pública la possibilitat de presentar reclamacions o objeccions i 
observacions ahir, precisament. No hi ha hagut cap reclamació i, per tant, el que proposem és 
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pendre l'acord en primer lloc d'aprovar aquest compte general de 2012 d'aquesta entitat local, 
el qual està format pels comptes de l'Ajuntament, pels de l'organisme autònom administratiu 
Patronat Municipal d'Esports, com sabeu en el 2012 encara estava vigent, i pels de la societat 
mercantil AISA. 
Aquí teniu els resultats. Fent un resum molt gran tindríem fonamentalment que el resultat 
pressupostari del que serien els comptes de l'Ajuntament estaríem parlant d'un resultat positiu 
de 8.734.394,79 € i un romanent de tresoreria de 4.008.847,84 €. També hi ha hagut un 
romanent positiu amb resultat pressupostari positiu del Patronat d'Esports i també en el cas de 
l'empresa municipal AISA.
I, en segon lloc, retre el compte general de 2012 a la Sindicatura de Comptes d'acord amb el 
que determinen els articles que a la part expositiva consten.
Com sabeu, l'exercici 2012 ha tingut molts factors que han comportat arribar en aquest 
romanent, que és el punt, jo crec més important d'aquest resultat.
Com sabeu, al 2011 va ser un any molt dolent. Això ens va comportar haver d'acollir-nos a un 
pla d'ajust, dintre dels ingressos estan recollits lògicament aquest pla d'ajust. I el que també 
teníem l'obligació era de compensar el resultat negatiu del 2011, que aproximadament era 
3.400.000 €, amb el qual el romanent de tresoreria real seria 500 mil euros a l’acumulat 
2011-2012. 
Aquest romanent de tresoreria després, com sabeu, en el Ple vam aprovar la incorporació 
d'unes factures que no hi tenien partida, doncs aproximadament d'uns 200 mil euros i també 
s'han incorporat altres factures que tenien partida i sent amb data 2012 arriben sempre al mes 
de gener i s'incorporen mitjançant Junta de Govern. Per tant, no hi ha problemes perquè amb 
aquest romanent de Tresoreria hem pogut absorbir sense cap problema totes les factures que 
corresponien a l'exercici 2012.
Per tant, entenem que és un tancament positiu d'un any molt difícil, en el que ja hem assolit el 
que seria la recuperació dels moments més dolents del 2011 i la senda que tenim dintre del 
2013, doncs continuar amb l'estabilitat en la que ens trobem, lògicament, reduint 
l'endeutament en tot el que puguem.

Sr. Rivera: Bona tarda. Molt breument.
Ja sabeu que el nostre grup en la discussió de l'elaboració del pressupost en aquest últim cicle 
hem votat en contra, però això és un tema, sempre hem fet propostes per intenta millorar-ho 
també, perquè fem crítica constructiva, però en aquest cas en l'aprovació del compte general, 
doncs no ens posarem en contra.
Teníem dos opcions, una és abstenir-nos, com ja vam fer a la Comissió Especial, però aquest 
cas entenent que hi ha hagut un bon ambient de treball i una voluntat d'informar, doncs 
donarem vot positiu a la liquidació del pressupost 2012. Gràcies.

Sr. Ramon: Bé, jo també seré molt breu.
Des del nostre grup creiem que s'ha fet una bona tasca i que és una bona notícia que hàgim 
pogut tancar aquest any amb aquest romanent de tresoreria de 4 milions d'euros que ens 
permet... supera amb escreix els dèficits dels dos anys anteriors i aleshores ens permet 
posant-se en una situació folgada en el sentit de fer front als exercicis que vénen. Tots els 
ràtios que tenim en aquests moments estan molt aconseguits, el ràtio d'endeutament del 73%, 
jo crec que també, sobre recursos corrents és molt positiu. Jo crec que anem per bon camí.
I, per tant, no cal dir que votarem favorablement.

Sr. Fernández: Buenas tardes.
Desde el grupo Popular votaremos también a favor porque evidentemente son unas cuentas 
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excelentes, desde el punto de vista del resultado positivo y que contrastan notablemente, 
blanco sobre negro, con el ejercicio 2011 al que se ha referido el regidor de Hacienda 
pasamos de unos números absolutamente rojos en 2011 a unos números que podemos decir 
que son azules, que es el color que utiliza habitualmente la banca para los saldos positivos. 
Pasamos de un ejercicio de un año 2011 gobernado por el Partido Socialista y que dejó a los 
ayuntamientos en la quiebra, en la estacada a las comunidades autónomas, y ese contexto es 
importante decirlo porque en el año 2012 tenemos un gobierno, también azul, que nos ha 
permitido llegar al resultado que tenemos hoy. 
Y digo porque, desde el primer minuto adoptó medidas que iban en la línea de dar liquidez a 
los ayuntamientos, a las administraciones, cosa que no hizo el anterior gobierno.
Yo pongo algún ejemplo, por ejemplo, el plan este de pago a proveedores que se ha dicho, fue 
una medida extraordinariamente importante para la inyección de liquidez a este 
Ayuntamiento y en general a todos a los ayuntamientos.
También medidas como el anticipo del 50% de la liquidación del ejercicio 2012 o el aumento 
del fraccionamiento de 60 a 120 mensualidades por la evolución del dinero que en los 
ejercicios 2008 y 2009 se les dio de más a los ayuntamientos con una serie de previsiones 
totalmente fuera de lugar en aquella época absurda en la que pensábamos que no estábamos 
todavía en un época de crisis en la que todo iba hacia abajo.
Por lo tanto, hemos llegado a este resultado en 2012 porque también ha cambiado la política 
de todos los ayuntamientos, también la de este Ayuntamiento, hemos pasado a la política que 
desde el Partido Popular habíamos insistido desde la oposición y que se puso en marcha a 
principios de 2012, que era el de contener gastos, no gastar más de lo que se ingresaba y 
como esto ya ha calado  hondo en no solo en algunas administraciones, sino en todas, 
tenemos el resultado que hoy tenemos aquí.  El resultado es positivo y no sólo por las 
bondades o por el buen ejercicio que se ha hecho aquí en este Ayuntamiento, también lo han 
llevado a cabo otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular pero en el ejercicio 
2011, esos mismos gobiernos del Partido Popular también tuvieron los mismos problemas 
que tuvo este ayuntamiento en 2011 precisamente porque el gobierno de la nación no supo en 
aquellos años adoptar las medidas que sí ha adoptado el Partido Popular cuando llegó al 
gobierno en 2012. Y nada más.
Muchas gracias.

Sr. Rodríguez: A veure, bona nit a tothom, novament.
En principi la Plataforma també votarà a favor dels comptes de l'aprovació del compte 
general de 2012 perquè entenem que reflecteix la feina que s'ha fet al llarg d'aquest any i que 
ha estat una feina  suficientment ben feta com per donar-nos com a resultat el que acaba de 
comentar el regidor.
Òbviament, vist el romanent de tresoreria així en xifra global doncs sobta òbviament després 
del seu aclariment, doncs ens estem movent amb uns resultats positius, òbviament no per tirar 
coets, però ens estem movent dintre d'uns resultats positius després d'haver tingut un any 
2011 nefast, no direm si és problema de colors o es problema de càlcul, però pensem que 
estem en el bon camí i esperem que aquest 2013 es confirmi aquesta bona salut dels comptes 
de la ciutat.
Per tant, nosaltres votarem favorablement.
Gràcies.

Sr. Garcés: Moltes gràcies a tots perquè entenc jo que al final és responsabilitat de tot aquest 
Ple gestionar aquest Ajuntament.
Jo crec els esforços que s'han fet, no des dels Serveis Econòmics, sinó absolutament de totes 
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les regidories han estat molt important per poder assolir tot això i si entrem en el debat de per 
què hi ha hagut crisis o per quins motius motius s'han hagut de prendre certes mesures... pot 
ser molt llarg el debat, suposo que n'hi haurà moments en temes de mocions per parlar 
d'aquests temes, però jo no em vull tallar de deixar de dir algunes coses.
La crisis no ha estat només a l'Estat espanyol, ha estat a molts altres països, en molts colors 
governant i jo crec que clarament és per l'ambició dels especuladors que s'han produït a nivell 
mundial aquesta situació que es van arribar a trobar la majoria d'administracions.
I estic encantat de poder disposar d'aquest pla d'ajust. És un pla d'ajust que s'està significant 
pagar un tipus d'interès a la banca d'5,5%, que lògicament al final el que estem fent és 
afavorint a altres especuladors. I el que m'hauria agradat i entenc jo que com a benefici als 
ciutadans d'aquest municipi des de que les condicions han estat molt millors i sobretot el que 
hauria de millorar és de que realment deixessin governar als ajuntaments i no els retallin la 
seva autonomia local.

Sra. del Frago: Per tant, entendrien que queden aprovades per unanimitat.
I si em permeteu un mig segon, perquè després no tindré oportunitat.
Vull fer esment que aquí no només està l'Ajuntament. Anem a veure, hem aconseguit entre 
tots i amb tots els treballadors, faltaria més, i amb tota la ciutadania, que aquests resultats 
siguin positius i que estiguin molt bé no només en els comptes municipals, que ho siguin a 
l'empresa municipal AISA, que ho fossin en el Patronat, quan existia.
No aprovem aquí els comptes de la Fundació Barberà Promoció, però tots teniu la presentació 
i també hi havia, també a SABEMSA. Per tant, què podem dir?, que el conjunt de 
l'administració pública de gestió directa o indirecta de la nostra ciutat, en tots i cadascun dels 
diferents àmbits de serveis i de programes i d'objectius durant l'any 2012 ha fet tothom, tots 
els esforços per mantenir en una situació de solvència de l'administració, que en definitiva és 
la solvència de la ciutat perquè el que ens espera no sabem què serà i segurament doncs 
vindran temps complicats també.
Per tant, és molt important, per nosaltres, i jo aprofito per agrair a tothom la col·laboració, 
l'esforç, l'enteniment, des de l'àmbit tècnic, el treball de l'àmbit polític de tothom perquè el 
resultat que compta és aquest, amb el que això significa pels ciutadans de Barberà.

_____________________

4 APROVACIÓ DEFINITIVA

4.1 EXP.: GT001/2013. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES 
REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENTS DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS 
ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENTS DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA.

Expedient: GT001/2013.

Per acord plenari de data 29 de maig de 2013, es van aprovar les Bases reguladores dels 
ajuts econòmics per al pagament de l’Impost sobre l’increment de valors dels terreny de 
naturalesa urbana.
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L’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’ha 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 18/6/2013.

En el termini d’exposició pública s’han formulat les al·legacions següents pels interessats que 
es detallen a continuació:

Grup municipal de ICV-EUiA en data 17/06/2013: 

L’al·legació inclou 7 propostes de modificació en el text de les bases. 

L’al·legació primera proposa: 
En la base SEGONA paràgraf B) incloure desprès de “dació en pagament d'un deute 
hipotecari” la següent frase “anterior al dia 11 de març de 2012, data d’entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 6/2012 del 9 de març”.

L’al·legació segona proposa:  
En la base SEGONA substituir íntegrament el paràgraf E) per: “La quota mensual 
corresponent al deute hipotecari haurà de ser igual o superior al 33% dels ingressos del 
sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin amb ell.”

L’al·legació tercera proposa: 
En la base SEGONA paràgraf F) substituir “amb ell, per cap altre immoble,” per “amb ell, 
per cap altre habitatge,”.

L’al·legació quarta proposa: 
En la base SEGONA incloure paràgraf “I) en el cas de dació en pagament posterior al Real 
Decreto Ley 6/2012 de 9 de març, es considerarà l’entitat bancària la responsable del 
pagament de l’impost. Quan s’acrediti per part d’aquesta la inaplicabilitat de l’article 9 del 
Real Decreto Ley 6/2012, la dació en pagament tindrà el mateix tractament que les anterior al 
dia 11 de març de 2012.”

L’al·legació cinquena proposa: 
En la base SEGONA dintre de documentació requerida afegir: “o proposta de liquidació 
facilitada per l’administració pública”.

L’al·legació sisena proposa: 
En la base TERCERA- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, 
eliminar i substituir “... dintre del termini voluntari de pagament de la liquidació o 
autoliquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana”. Per 
la redacció de diferents supòsits:
“1) dins del termini voluntari:
a) d’ofici: quan l’Ajuntament tingui coneixement d’un procediment d’execució hipotecària, 
traslladarà una proposta de liquidació de l’impost al subjecte passiu. Amb aquesta proposta es 
paralitza el procediment de recaptació, donant un termini d’un mes per tramitar la sol·licitud 
de subvenció.
b) a sol·licitud de l’interessat o subjecte passiu.
2) en executiva ¨la sol·licitud de subvenció provocarà la interrupció immediata del còmput 
dels recàrrecs i interessos de demora que es puguin generar”.
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L’al·legació setena proposa: 
En la base QUARTA- QUANTIA DE L’AJUT, afegir “Quan l’ajut es sol·liciti fora  del 
termini voluntari, la quantia total inclourà els recàrrecs i interessos de demora que s’hagin 
meritat fins el moment de la sol·licitud”.

De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’adopten els acords definitius següents a proposta del tinent d’alcalde regidor 
d’Hisenda,

ACORDS:

PRIMER: Acceptar l’al·legació primera presentada pel grup municipal ICV-EUA relativa a 
incloure un nou text en el punt B de la base tercera. D’aquesta forma el punt B quedarà 
redactat de la següent forma:

"B) Ser subjecte passiu de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, com a conseqüència de la transmissió de l’habitatge habitual situada al municipi de 
Barberà del Vallès, en supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari anterior al dia 11 
de març del 2012 o posterior si no  s’ha pogut acollir al Real Decret Llei 6/2012 de 9 de Març  
d’execució hipotecària que gravi la mateixa finca i les compra-vendes sempre que el preu 
total es destini a pagar el deute hipotecari de l’habitatge i no sigui superior al mateix."

SEGON: Desestimar l’al·legació segona presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè les 
bases tenen en compte la situació econòmica en el moment de produir-se el fet. Tanmateix 
aclarir que en el punt E.1) mancava per error en la redacció l’aclariment del càlcul del IRC 
per a cada sol·licitant i s’afegeix la referència al càlcul i l’aclariment que la documentació de 
punt 2 també es refereix als ingressos en la data corresponent al meritament de l’impost

TERCER: Acceptar la al·legació tercera presentada pel grup municipal ICV-EUA, canviat la 
redacció del punt F de la base SEGONA i que quedarà redactat de la següent forma:

"F) No ser propietaris, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap altre 
habitatge, situat en aquest o altre municipi. llevat que no en disposi de l’ús i gaudi, segons 
article 95 de la llei 18/2007 del dret a l’habitatge i els reglaments que la desenvolupen."

QUART: Desestimar l’al·legació quarta presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè amb 
l’aclaració admesa el punt B de la base tercera ja queda recollit l’aplicació del Reial Decret 
sempre que sigui possible i que el ciutadà ho demani.

CINQUÈ: Desestimar l’al·legació cinquena presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè 
L’objecte de la subvenció és pagar un deute existent, és a dir, que ja s’ha liquidat i té una 
valor determinat sobre el que l’Ajuntament pot fonamentar el procediment i la quantia de 
l’ajut.

SISÈ: Desestimar l’al·legació sisena presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè les 
bases regulen una subvenció, és a dir, és necessària la sol·licitud i la presentació de la 
documentació per acreditar cada un dels requisits per a l’atorgament de l’ajut tal i com queda 
especificat a la base segona dels requisits que ha de reunir els beneficiari i la forma 
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d’acreditar-los,. Tanmateix remarcar que l’Ajuntament té en compte aquesta realitat i la 
voluntat és la d’ajudar a les persones i, en aquest sentit, està treballant coordinadament des de 
l’ORGT, la OAC, la Oficina de l’Habitatge i Serveis Econòmics per  facilitar les gestions 
ajudar als afectat a  gestionar amb temps suficient la sol·licitud de l’ajut.

SETÈ: Desestimar l’al·legació setena presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè no és 
possible segons la Llei reguladora de les hisendes locals, tanmateix recuperem el que es diu 
en el punt anterior. És voluntat d’aquest ajuntament la coordinació i el seguiment 
personalitzat perquè els afectats no paguin interessos ni demores.
 
VUITÈ: Aprovar definitivament el text de les Bases reguladores dels ajuts econòmics per al 
pagament de l’Impost sobre l’increment de valors dels terreny de naturalesa urbana, incloses 
les modificacions anteriors, que consta en l’expedient com annex I. 

NOVÈ: Aquestes bases entraran en vigor un cop siguin publicades íntegrament en el BOP i 
restaran vigents mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació. 

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sra. Conde: Per acord plenari del 29 de maig de 2013, es van aprovar inicialment les Bases 
reguladores dels ajuts econòmics per al pagament de l'Impost sobre l'increment de valors dels 
terreny de naturalesa urbana, la plusvàlua per la que la coneixem normalment.
L'acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d'anuncis i s'ha publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de data 18/06/2013.
En el termini d'exposició pública hi ha un grup municipal, en aquest cas, Iniciativa per 
Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa en data 17/06/2013 va formular una 
al·legació amb 7 propostes de modificació en el text de les bases.
Aquestes propostes es van parlar amb la regidora abans de la Informativa i, evidentment, són 
propostes que han millorat i ens han ajudat finalment a poder aprovar les bases.
El requisit finalment que s'ha de complir per poder obtenir la subvenció de la plusvàlua, 
evidentment, estar empadronat al municipi de Barberà del Vallès amb una antiguitat mínima 
d'un any, ser subjecte passiu de l'impost com a conseqüència de la transmissió de l'habitatge 
habitual situada al municipi de Barberà del Vallès, en supòsits de dació en pagament d'un 
deute hipotecari anterior al dia 11 de març, que això va ser una proposta del grup d'Iniciativa, 
o posterior si no s'ha pogut acollir al Real Decret Llei 6/2012 d'execució hipotecària que gravi 
la mateixa finca i les compra-vendes sempre que el preu total es destini a pagar el deute 
hipotecari de l'habitatge i no sigui superior al mateix.
S'entén que la dació en pagament és per l'habitatge habitual, la persona que demani la 
subvenció ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries de la Seguretat Social i de més, el 
conjunt dels ingressos, que això sí que ha estat una variació, serà del sol·licitant els ingressos 
hauran de ser igual o inferiors a 2,33 vegades l'indicador de renda i suficiència de Catalunya, 
que són uns 24.150 € anuals i afegim que per cada membre de la unitat familiar un 45%.
Amb això ens garantim que el 100% de les persones que poden acollir-se a la subvenció, ho 
podran fer.
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No podran ser propietaris, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap 
altre habitatge i no immoble, com en un primer moment deia a les bases, situat en aquest 
municipi o un altre. Llevat que no es disposi de l'ús i gaudi, segons l'article de la llei en els 
casos de la persona que rep una herència i que té al poble i que no pot viure, en aquests casos 
també estaria contemplat i evidentment no trobar-se en cap previsió d'obtenir la condició de 
ser beneficiari d'una subvenció.
L'ajuntament, ja vam parlar també amb la regidora, es compromet a avisar a un per un als 
beneficiaris de les plusvàlues de totes les demandes que en tenim. Actualment, són unes 60. 
Hem de dir que són 129 liquidacions i que l'Ajuntament a habilitat per aquesta subvenció 35 
mil euros, en una partida especial.
Aquestes bases entraran en vigor un cop siguin publicades íntegrament en el BOP i restaran 
vigents mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació.
Gràcies.

Sr. Rivera: El nostre grup votarà a favor.
Evidentment de totes les aportacions que fèiem no s'han recollit i ens agradaria que 
s'haguessin recollit, però entenem que aquest exercici d'acollir aquestes propostes que es fa 
des de l'equip de govern, doncs permet que això es pugui aplicar quant abans millor, que 
aquesta la intenció que teníem en formular les al·legacions.
Algunes qüestions que haurem de continuar treballant perquè evidentment això és un camí 
que avui està així, però demà canviarà. Nosaltres insistim en la necessitat d'establir un circuit 
administratiu per evitar que es produeixin pèrdues en el sistema, que evidentment hi ha el 
compromís que des de l'oficina d'atenció ciutadana, des de l'oficina d'habitatge es tingui tota 
la intenció i es sigui tot el dirigent que es pugui perquè això no ens passi perquè no hi hagi 
cap ciutadana ni cap ciutadà que es trobi en una situació fora del període voluntari, però sí 
que ens agradaria que amb el temps aconseguíssim anar més endavant.
Sobretot que hi hagués aquest mecanisme perquè també s'interrompes la generació 
d'interessos de demora... tot això.
L'altra qüestió que no és pròpiament d'aquestes bases, però que estan relacionades perquè 
com molt bé ha dit la tinenta d'alcaldessa per poder-se acollir has d'estar al corrent de totes les 
obligacions tributàries... i tenim en alguns casos també la qüestió de l'IBI.
Ens agradaria que es pogués avançar com més ràpid millor perquè no ens trobéssim que una 
família pel fer de no estar al corrent de l'IBI no es pogués acollir a la subvenció de la 
plusvàlua. Evidentment, la gran majoria dels casos, la qüestió és la plusvàlua però de 
vegades, hi ha casuística, que sigui l'IBI també, per tant, aquesta qüestió ens agradaria que la 
poguéssim treballar quant abans millor. Sabem també que per fer qualsevol qüestió 
relacionada amb l'IBI hauríem d'ajustar-nos al període anual, que seria començar aprovar-lo a 
l'octubre, per això ho diem, perquè tenim temps, però tampoc no és tant temps.
Per tant, en resum, amb aquest sí crític votem a favor i felicitem que aquestes bases siguin 
una realitat i que es puguin aplicar quant abans millor.
Gràcies.

Sr. Ramon: Nosaltres des d'aquest equip de govern sempre hem tingut aquestes ganes de 
solucionar aquest tema el més avantatjós possible perquè crèiem que és un tema prou serio i 
prou complicat per la gent que es troba en aquesta situació i evidentment, jo com a membre, 
vull dir nosaltres com a membres d'aquest equip de govern, votarem favorablement aquestes 
bases reguladores.
I també per una altra part, vull aprofitar per agrair l'interès que vosaltres us heu pres en 
aportar totes aquestes qüestions que heu posat sobre la taula i que crec que encara ho fan si no 
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més entenedor i més vàlid per afavorir aquesta gent que en aquests moments estan travessant 
aquest problema de quedar-se sense habitatge, que ja de per si és molt traumàtic.
Moltes gràcies i endavant.

Sr. Fernández: Nosotros, desde el Partido Popular también votaremos a favor.
Agradecer también al Sr. Rivera de que haya hecho de apuntador de alguna de nuestras 
objeciones que hicimos porque incluyó en sus alegaciones lo que explicábamos acerca de que 
se había dado la espalda a las medidas que el gobierno de la nación había aprobado en esta 
materia. No se nos hizo caso a nosotros en el momento que se expuso y ahora parece que la 
voz del Sr. Rivera tiene más eco y se le admite. En cualquier caso, aceptaremos. Gracias.

Sr. Rodríguez: Des de la Plataforma també votarem favorablement.
Jo recordo que quan es va fer el Ple en el que es van aprovar inicialment part d'aquest debat i 
part d'aquestes al·legacions, ja es van posar sobre la taula i nosaltres ja vam manifestar també 
en aquell moment que estaríem d'acord en que s'incorporessin definitivament al text.
Pensem que la voluntat ja hi era, la voluntat de fer-ho i d'ajudar a la gent que tenia problemes 
per pagar la plusvàlua, doncs això ja hi era i el que s'ha fet és millorar-ho i hauríem de tenir 
tots plegats també com a conclusió, que quan fem les coses entre tots i quan estem oberts i 
quan acceptem els suggeriments de la resta de grups, òbviament els textos s'enriqueixen i 
això redunda en una millor qualitat d'allò que estem fent pels ciutadans de Barberà.

Sra. Conde: Primer de tot, gràcies.
I entenem com tots que és una bona eina la possibilitat de presentar al·legacions i després 
seure en una taula i parlar i veure què podem millorar i què podem fer i que no podem fer. És 
el que s'ha fet ara i el que intentem fer normalment.
Amb el tema que deies tu del circuit administratiu. És un tema que ja hem parlat i la 
subvenció ha de néixer d'una sol·licitud de la persona. Evidentment, que ja hem parlat, que 
nosaltres el que farem és treballar perquè la persona que no se n'assabenti que no és cap dels 
casos que han arribat aquí a l'Ajuntament, jo me'n recordo ara parlant amb la Sra. Alcaldessa 
que la primera família que vam atendre amb aquesta problemàtica, ja fa dos anys que hi viu 
en un habitatge d'aquí de Verge de Montserrat, un habitatge municipal, i aquesta família que 
era de les primeres ja se li va fer la subvenció aprovada per Junta de Govern perquè no hi 
havia les bases. És un tema que estem treballant des de fa molt de temps. Des de llavors no 
s'ha cobrat cap plusvàlua de cap dació en pagament ni cap transmissió que s'ha fet amb un 
habitatge habitual, per tant, és voluntat de tots, és el que dieu vosaltres d'ajudar i tirar 
endavant això. 
En concret, el que dius del pagament d'estar al corrent del pagament de l'IBI. Sabem que no es 
pot fer l'escriptura i la transmissió del bé si l'IBI no està al corrent de pagament. Igualment el 
que fan els bancs, que ja ens ha passat, que acaben pagant al banc l'IBI de l'any en curs per 
poder fer aquella escriptura. Per tant, en principi, per nosaltres no és un problema i si fos un 
problema l'eina de Benestar Social és una eina que ja fem servir en els casos que sigui una 
problemàtica qualsevol pagament de qualsevol tribut. Pel demés, res més.
Gràcies.

_____________________

5 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

5.1 EXP.: IPMC2013/06. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6.
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6.

Expedient: IPMC2013/06.

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

Vist l’informe núm. 2013/20 de la Intervenció municipal.

FONAMENTS DE DRET

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

Vistos els articles 34 a 38 i 45 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

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

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 6 del Pressupost municipal 
2013 per crèdits extraordinaris:

FINANÇAMENT - INGRESSOS
Aplicació 

pressupostària
Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2013 230 52000 Serveis Econòmics. Interessos de dipòsits 12.000,00 € 35.000,00 € 47.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT  35.000,00 €  

APLICACIÓ DE DESPESES
Aplicació 

pressupostària
Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2013 410 152 48002
Direcció Serveis Territorials. Subvencions 
IIVTNU a famílies i institucions sense ànim de 
lucre

0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €

TOTAL NOVA CREACIÓ  35.000,00 €  

FINANÇAMENT - DESPESES
Aplicació 

pressupostària
Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2013 460 161 22706Serveis Enginyeria. TRAE Sanejament 790.000,00 € 163.000,00 € 627.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT  163.000,00 €  

APLICACIÓ DE DESPESES

Aplicació pressupostària Concepte
Import a.p. 

Actual
Import

MC
Import
Final

2013 460 161 46403 Àrea Metropolitana. Sanejament 0,00 € 163.000,00 € 163.000,00 €

TOTAL NOVA CREACIÓ  163.000,00 €  
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SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de 
quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i 
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.

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

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 de nou.
Com dèiem la modificació de crèdit número 6 del pressupost del 2013, que ja vam avisar que 
quan es fes l'aprovació definitiva de l'anterior doncs l'hauríem de portar i en aquest el que fem 
és de que a més a més de dotar una partida de 35 mil euros que amb els càlculs que nosaltres 
fem, creiem que és més que suficient per poder solucionar tots els casos que tenim i d'on 
traiem aquests 35 mil euros, això és el tema més important. Doncs això ho farem mitjançant 
uns ingressos extraordinaris que hem tingut, que estem generant també per la gestió que s'està 
fent a l'àrea de serveis econòmics dels ingressos per interessos dels dipòsits bancaris.
A nosaltres en el pressupost municipal havíem previst uns ingressos d'uns 12 mil euros per 
aquestes col·locacions de la liquides que anem treballant, hi ha vegades que fem imposicions 
a tres dies, a quatre dies, en quant tenim una possibilitat d'un saldo positiu ràpidament el 
col·loquem i en aquest sentit estem actualment ja al voltant d'uns 52 mil euros d'ingressos. 
Amb el qual, actualment ja estem parlant a dades del mes de juliol, si tot continua així doncs 
millor i en aquest sentit doncs el que fem és precisament dels diners que provenen d'ingressos 
que ens donen els bancs. Volem agafar  conscientment aquesta partida precisament aquelles 
persones que estan patint precisament el perdre el seu habitatge.
I perquè no creixi el número de modificacions de crèdit, n'hi ha una altra necessitat i això ho 
incorporem amb la mateixa, però té sentit, o sigui, també és un concepte lligat a l'execució 
del pla de sanejament municipal en el que ja estava previst en el pressupost municipal, però 
estava previst en el capítol 2 per executar-lo directament per l'Ajuntament, però gràcies a un 
acord amb l'àrea metropolitana, en el que entenem que sortirem guanyant amb l'execució 
d'aquesta obra el tenim que traspassar al capítol 4 per fer-lo per transferències. No estem 
modificant realment l'import pressupostari de despeses, només és una reclassificació de 
partida.
Res més.

Sr. Rivera: Pel que fa a la última part que ha explicat el tinent d'alcalde, cap problema. 
Entenem que és un canvi de la naturalesa de la despesa.
Pel fa a la primera part, evidentment, votem a favor, que no hi hagi cap dubte. 
Tenim un dubte només, que és la dotació, si és suficient o no és suficient. Per la informació 
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que teníem dels 35 mil euros, potser és incorrecte o no l'hem sabut transmetre. Dels 35 mil 
euros que estan previstos per dotar ja estaven compromès a una part important, el que ens 
agradaria saber és quina part és aquesta que està compromesa ja perquè si evidentment, tant 
de bo que no ens trobem, però... perquè podem preveure que en els quatre mesos que ens 
queden o cinc mesos que ens queden de l'any, si s'ha de fer una altra modificació per aquest 
tema, la votarem a favor, evidentment. Però ja que fem una modificació, si la fem amb la 
previsió ja suficient doncs fantàstic. Sí que ens agradaria saber quin marge tenim dins 
d'aquesta dotació.
Gràcies.

Sr. Garcés: La previsió és de 32.300 €, més o menys. I s'ha de tenir en compte que igual que 
hem pogut aguantar aquestes liquidacions 24 mesos, les que vinguessin ara es poden esperar a 
liquidar-se en el 2014, si n'hagués algun problema de dotació de partida.
De totes maneres, com he dit, encara quedaria possibilitat d'aquest majors ingressos en 
aquesta mateixa partida d'interessos bancaris. Entenem que n'hi ha més que marge suficient, 
ja sigui per temps com per ingressos extraordinaris per poder cobrir aquesta possibilitat que, 
com tu molt bé dius, tant de bo no faci falta.

_____________________

6 APROVACIÓ PROTOCOL

6.1 EXP.: RHCT13004. APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ, 
ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D'ASSETJAMENT 
SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA.

APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ, ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE 
SITUACIONS D'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA.

Expedient: RHCT13004.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès és conscient de la necessitat de crear i mantenir un 
entorn de treball segur, digne i respectuós per a totes les persones que formen la plantilla 
municipal. Totes les dones i homes de l’Ajuntament tenen dret a què es respecti la seva 
dignitat i, al mateix temps, l’obligació de tractar tothom amb qui es relacionen per motius 
laborals amb respecte, i col·laborar perquè tothom sigui respectat. D’acord amb aquests 
principis, l’Ajuntament no pot permetre ni tolerar les conductes constitutives d’assetjament 
sexual i per raó de sexe que poguessin donar-se a la feina, i ha d’adoptar quantes mesures 
siguin oportunes per prevenir i corregir dites conductes.

En el sentit expressat, els treballs endegats com a conseqüència de l’inici de l’expedient per a 
la confecció i elaboració del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
aprovat per decret del tinent d’alcalde delegat de Recursos Humans núm. 1273, de data 16 
d’abril de 2013, demanden, entre d’altres qüestions, establir mesures de protecció davant 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a la feina.

Així mateix, normativament, l’article 62 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, estableix que, per a la prevenció de l’assetjament sexual i 
de l’assetjament per raó de sexe, les Administracions públiques hauran d’elaborar un protocol 
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d’actuació, d’acord amb la representació legal de les treballadores i treballadors. Els propis 
Acord de Condicions de Treball i  Conveni Col.lectiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
vigents estableixen que aquesta Corporació municipal ha d’elaborar un protocol d’actuació 
amb l’objecte de prevenir, corregir i sancionar les conductes d’assetjament sexual i per raó de 
sexe, en compliment d’allò disposat als articles 51.e) i 62 de la Llei orgànica 3/2007 citada.

Als efectes esmentats i de conformitat amb la normativa referida, aquesta Administració ha 
confeccionat, d’acord amb la representació legal de les persones treballadores d’aquest 
Ajuntament, un document comprensiu de les referides mesures de protecció i que ha suposat 
la redacció d’un protocol d’actuació amb l’objecte de prevenir, corregir i sancionar les 
conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.

Fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril,

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el Protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament 
sexual i per raó de sexe a la feina, que s’adjunta com a Annex, dins el marc del Pla Intern 
d’Igualtat de tracte i d’oportunitats per a dones i homes  de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, aprovat en data 16 d’abril de 2013, per decret del tinent d’alcalde delegat de Recursos 
humans, núm. 1273, d’acord amb allò establert a l’Acord de Condicions de Treball i el 
Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i la normativa que resulta 
d’aplicació en aquesta matèria.

SEGON: Publicitar entre el personal municipal d’aquest Ajuntament, en la forma i/o amb els 
mecanismes que es considerin més adients, el Protocol esmentat anteriorment.

TERCER: Donar trasllat del present acord als respectius departaments competents en la 
matèria de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Báez: Hola, bona nit.
Bé, des de la consciència que té l'Ajuntament de la necessitat de crear i mantenir un entorn de 
treball que sigui segur, digne i respectuós per a totes les persones que formen la plantilla. I 
entenem que tenen dret a que es respecti la seva dignitat i al mateix temps l'obligació de 
tractar a tothom amb qui es relaciona per motius laborals amb respecte. El que fem o el que 
hem fet és crear aquest document, que avui sotmetem a aprovació. És un document, 
òbviament, com he dit, que afecta al personal laboral i funcionari de tot l'Ajuntament i que es 
defineix com un marc d'actuació amb els casos d'assetjament sexual o d'assetjament ja sigui 
sexual o per raó de sexe.
L'objectiu doncs és prevenir i evitar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'Ajuntament i la 
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forma o com és elaborant aquestes, les que ja hi consten en el protocol i les que puguin sortir 
estratègies de sensibilització i sobretot facilitar informació d'indicadors sobre aquest tema.
El protocol, com segur que heu llegit, concreta i aclareix quines són les definicions i taxa 
aquelles conductes que evidencien o poden interpretar l'existència d'assetjament, ja sigui 
verbal o físic aquest, així com les tipologies i les modalitats. Quan parlem de modalitats, és 
que com també sabeu poden ser vertical o horitzontal aquest tipus d'assetjament.
Relata també el protocol les obligacions i drets de tots, dels treballadors, de l'Ajuntament en 
el sentit que ha de vetllar per la garantia dels drets que tenen els treballadors i de la 
representació dels treballadors que han de contribuir com no a prevenir aquestes accions. 
Es crea, per tant, també una comissió de prevenció i actuació que estaria formada pel cap o la 
cap de secció de Recursos Humans, en aquest cas és ell perquè és un home, un tècnic o una 
tècnica també de la secció de Recursos Humans, el cap o la cap d'àrea de Serveis Personals, 
en aquest cas també és un home, però també està la tècnica responsable del programa per la 
igualtat de dones i també estaria i hauria en aquesta comissió una persona que en aquest cas 
seria designada des del personal municipal a proposta del comitè unitari.
En quant al marc normatiu a part del protocol, evidentment tenim tota la llei estatal, la 
comunitària i la que es deriva de l'Estatut d'Autonomia. Res més. 
Gràcies.

Sr. Rivera: El nostre grup votarà favorablement aquesta aprovació.
Entenem que és una eina que té una part que és de prevenció, que l'hem de fer servir, de 
conscienciació, com deia el tinent d'alcalde.
Hi ha una altra part, que tant de bo no l'haguem de fer servir, que és la part d'actuació i 
resolució de casos. Tant de bo, però és molt positiu que tinguem una activitat ben planificada 
i que tinguem previsió de com hem d'actuar perquè la dignitat de les persones és el valor que 
nosaltres que estem aquí en aquesta sala i ens mou a l'hora de fer política i a l'hora d'intentar 
jugar a fer que la vida de la nostra ciutadania sigui millor, per tant, entenem que és un tema 
fonamental.
Simplement un detall. Sí que ens hagués agradat poder disposar del text abans de l'examen 
dels expedients.
Suposem que un cop aprovat, el podrem tenir a disposició per examinar-lo amb més 
deteniment i fer servir aquestes eines que tot i que no ens afecten al personal polític de 
l'Ajuntament, però sí que és bo que ens conscienciem també nosaltres.
Gràcies.

Sra. del Valle: Hola, buenas tardes.
Quería hacer un apunte en el tema este de protocolo de actuación. No tiene nada que ver con 
el tema de la última reforma del código penal porque se centra más en el moving en el trabajo 
pero bueno quería resaltarlo, que el código penal hizo esta reforma para el acoso laboral, que 
la propia realidad social de hoy en día ha llevado al legislador a aprovechar la reciente 
reforma para introducir el acoso laboral, así que de tal manera serán nuevos delitos de tortura 
y de coacciones, el hostigamiento psicológico o hostil en el marco de cualquier actividad 
laboral o funcionarial, que humille al que lo sufre. El bienestar, la seguridad y la libertad son 
pilares unidos al concepto mismo de estado de derecho, así es que desde el Partido Popular, 
como no, votaremos a favor en este tema puesto que el protocolo de prevención y actuación 
nos parece que está correctamente redactado, completo y eficaz.
Como guía para seguir una línea de actuación frente a un caso de acoso sexual nos parece 
también que es un marco para llevar una guía correcta. Así como para tener bien definidos los 
objetivos específicos en las posibles situaciones en las que se pueda detectar el acoso sexual 



30303030

en el trabajo.
Lo que sí quería hacer un apunte. Estuve leyendo el protocolo y hay en el punto 3 del 
protocolo, objetivos, hace referencia al término erradicar este tipo de conductas en el 
Ayuntamiento de Barberà del Vallès, espero que hoy por hoy no exista ningún caso concreto 
de acoso que se encuentre en situación de ser erradicado y si es así me gustaría saberlo.

Sr. Rodríguez: A veure, la Plataforma també votarà a favor del text del protocol de 
prevenció actuació i resolució.
També ens hagués agradat això, tenir una miqueta més de temps per poder-lo mirar amb 
deteniment, però vaja, entenem que són coses que moltes vegades donem per suposades i mai 
està de més doncs que quedi constància escrita d'aquelles coses que no es poden fer de cap de 
les maneres i que atemptem contra la dignitat de les persones.
Per tant, ens assembla molt bé i l'únic que teníem era un dubte, que era saber a quant personal 
en concret aproximadament a quanta gent afecta el pla. I si afecta a tots els treballadors o 
afecta només funcionaris i laborals... o bé, era una mica una qüestió de pràctica.
Per la resta estem d'acord.

Sr. Báez: Una qüestió, el temps. Nosaltres el tenim fet des del mes de maig i quan es va 
convocar la Informativa el protocol ja estava, de fet l'esborrany ja el teníem i el teníeu tots a 
disposició. A mi no em consta que ningú ho hagi demanat per llegir-ho amb més anticipació 
que quan heu vingut a mirar-lo amb ocasió d'aquest Ple, no em consta que cap petició, però 
en qualsevol cas no ha estat... el que sí que no hem fet, si us referiu a això, és donar-lo en mà 
perquè a mi l'únic que em va referir alguna cosa d'aquestes va ser la Cristina, que per una 
qüestió personal em va dir si se'l podia en portar o no per mirar-lo a casa, en comptes de 
mirar-lo aquí. I que li vaig dir que jo entenia que no, però que en tot cas ho parlés amb 
Secretaria i això va ser una trobada que vam tenir a peu de l'OAC, al carrer, amb tota 
normalitat. I va ser dilluns passat, crec, o sigui abans d'ahir.
Això en quant al temps.
En quant al tema del marc normatiu, evidentment, com he dit, està tot adaptat a l'àmbit 
comunitari, sigui la Directiva 2006/54 el codi de conductes sobre mesures per combatre 
l'assetjament sexual; en l'àmbit estatal està la Constitució espanyola, l'Estatut dels 
treballadors, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el Codi Penal, com bé feies referencia, 
l'art. 184 que parla d'això, el RDL 100/2000, que parla també de les sancions, infraccions de 
l'ordre social, la Llei Orgànica 3/2007 que és per la igualtat efectiva de dones i homes i la llei 
de l'estatut bàsic de l'empleat públic, que en última instància també l'afecta al personal de la 
casa.
El personal? Tot, absolutament tot el personal que hi treballa per l'Ajuntament, laboral o 
funcionari. I he fet menció només a l'Ajuntament perquè a la Fundació Barberà Promoció 
també es va aprovar aquest document. Aquest document s'ha aprovat també a moltes 
administracions.
I, per tant, aquest protocol només afecta a tot el personal de l'Ajuntament, però només vol dir, 
que afecta a tres-cents i escaig persones que hi són al quadre de plantilla (personal laboral, 
laboral temporal, laboral temporal parcial, funcionaris...) o sigui a tot el personal.
I no sé si amb això he contestat a totes les preguntes, crec que sí.
No tenim cap cas, però el text ho diu així “prevenir i eradicar” és un text general i imagina 
que sí que hagués alguna conducta d'aquestes, per tant, però el que pretén, és eradicar-lo i diu 
l'Ajuntament de Barberà perquè l'aprovem a l'Ajuntament de Barberà, però ho volem eradicar 
a tot arreu, el que passa és que nosaltres només hi podem decidir per l'Ajuntament de 
Barberà, però no tenim cap cas, ni tenim coneixement, ni que hagi passat, ni que... en cap 



31313131

moment jo he tingut constància de cap tipus d'assetjament, sigui verbal, físic, vertical, 
horitzontal... de qualsevol de les formes no hem consta, ni hi ha cap.
Gràcies.

_____________________

7 MOCIONS PORTAVEUS

7.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL PSC DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORT IVES 
CATALANES DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE SUPORT 
ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L'ACCIÓ 
D'INSPECCIÓ DE TREBALL.

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

"Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents federacions i 
clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran preocupació i 
inquietud en el conjunt d'aquest sector, ja que moltes d'elles s'han tancat amb sancions, que en 
certs casos, han estat molt elevades fruit d'interpretacions estrictes de la llei. 

En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de l'Esport, juntament amb el 
president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar una circular a 
tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l'acord a que s'ha arribat amb la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social d'obertura d'un període de regularització voluntària 
fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives.

Aquest acord ha generat una extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, i suposa 
l'acceptació per part del Govern de la Generalitat i de la UFEC de les actuacions inspectores 
practicades fins ara, que deixen les entitats actualment en procés sense cap suport 
institucional, i l'acceptació de la interpretació rigorosissima, per part de la Inspecció de treball 
de la Generalitat de Catalunya, de l'existència de relació laboral ordinària en la pràctica 
totalitat de les relacions entre les entitats i els seus col·laboradors.

En la gran majoria dels casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si soles, sense 
suport i acompanyament, per complir les obligacions laborals, fiscals, mediambientals, de 
prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc. Les lleis estan pensades per a empreses 
mercantils i no tenen en compte la manca de mitjans de les entitats sense ànim de lucre.

En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser considerat com 
un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu s'adapti a la 
realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna compliment estricte a la normativa 
en materia de seguretat social serà la fi de l'esport català, perquè l'estructura esportiva a casa 
nostra es sustenta gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar 
endavant l'activitat diària de l'esport en el nostre país.

El futur de l'esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les 
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entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la 
supervivència del teixit associatiu, com a motor d'un sistema viable de foment de la pràctica 
esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció d'hàbits saludables i de cohesió 
social.

Per tot aixó, des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès ens posicionem al costat de les nostres 
entitats esportives en defensa del nostre sistema esportiu i exigim al Govern de la Generalitat 
l'adopció de mesures urgents per afrontar la greu situació en la que estan immerses. 

Acords: 

1. Exigir a la Conselleria d'Empresa i Treball la suspensió temporal de les actuacions 
inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les relacions de 
treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb caràcter retroactiu per 
a les entitats ja incorporades al procés d'inspecció.

2. Exigir a la Conselleria d'Empresa i treball la creació d'una taula de treball amb la 
representació de la Secretaria de l'Esport, les entitats municipalistes (FMC i AMC), la UCEC 
(Unió de Consells Esportius de Catalunya), i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya), per cercar formules per regular el voluntariat esportiu.

3. Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern de l'estat d'una 
modificació de la legislació, que afecta a tot l'Estat, en matèria de cotització i liquidació dels 
drets de la seguretat social en l'esport amateur i el voluntariat esportiu.

4. Donar trasllat al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes (ACM i FMC), a la UCEC i UFEC 
dels acords."

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Navarro: No leeré la parte expositiva porque todos la tenéis y la conocéis.
Sí que voy a hacer un poco de informe.
Como todos conocéis las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a lo 
largo de estos últimos meses en Catalunya han despertado una gran preocupación e inquietud 
en el conjunto del sector de las entidades deportivas, ya que en ciertos casos dichas 
inspecciones se han cerrado con sanciones, algunas muy elevadas, dado que estas se 
centralizan por cada uno de los trabajadores aunque la prestación sea sólo de unas cuantas 
horas. 
El motivo de estas sanciones era por remuneraciones que perciben monitores, técnicos, 
voluntarios y deportistas visto que la inspección de la Seguridad Social reclama las 
cotizaciones sociales de las cantidades percibidas por estos colectivos. Informar también que 
de momento se trata de un problema exclusivo de Seguridad Social, que Hacienda de 
momento no ha hecho ninguna acción al respecto.
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Resaltar también que para nosotros pues el papel de los entrenadores, monitores,... no 
profesionales es transcendental para la supervivencia del deporte no profesional. Su 
dedicación es en gran parte altruista y desinteresada.
Destacar que en ningún caso se pretende vulnerar la ley, ni que el sector del deporte pueda ser 
considerado como un colectivo que recibe trato de favor. Nuestra voluntad es que el marco 
normativo que tenemos hoy en día, se adapte a la realidad del tejido deportivo para el deporte 
no profesional. 
Fruto de diversas reuniones entre administraciones se ha llegado a un acuerdo con la 
inspección de trabajo y Seguridad Social de la abertura de un periodo de regularización 
voluntaria hasta el 30 de septiembre que para los clubes y las entidades deportivas y un 
compromiso de dicha inspección de trabajo que no iniciara nuevas actuaciones inspectoras de 
oficio hasta el 31 de diciembre.
Desde de la regidoria de Deportes del Ayuntamiento de Barberà el día 1 ya tuvimos una 
reunión en Ca n’Amiguet con todas las entidades deportivas. Estuvimos informándole de 
como estaba el tema, trajimos un ponente para que fuera informando. 
También estuvimos con ellos el día 18 de julio en el CAR donde estábamos alrededor de unas 
800 personas entre entidades deportivas, ayuntamientos y desde el Consell Català se nos dio 
la explicación de que se está haciendo todo el trabajo pero la moratoria que se tiene hasta 
ahora al 31 de diciembre.
Decir también que desde este equipo de gobierno siempre hemos estado con nuestras 
entidades, estamos y estaremos. 
Y bueno es por eso que traemos esta moción y los acuerdos son:
Exigir a la Conselleria d'Empresa i Treball la supresión temporal de las actuaciones 
inspectoras a las entidades deportivas para regularizar y definir el marco jurídico de las 
relaciones de trabajo, colaboraciones y voluntariado en los clubs y entidades deportivas, con 
carácter retroactivo para las entidades ya incorporadas al proceso de inspección.

Exigir a la Conselleria d'Empresa i Treball la creación de una mesa de trabajo con la 
representación de la Secretaria del Deporte, las entidades municipalistas (FMC y AMC), la 
UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), y la UFEC (Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya), para buscar formulas para regular el voluntariado deportivo.   
Instar al Gobierno de la Generalitat en la negociación con el gobierno del estado de una 
modificación de la legislación, que afecte a todo el Estado, en materia de cotización y 
liquidación de los derechos de la Seguridad Social en el deporte amateur y el voluntariado 
deportivo.
Y cuarto, dar traslado al Presidente de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d'Empresa i 
Ocupació de la Generalitat, a las entidades municipalistas, a la UCEC y UFEC.

Sr. Rivera: El nostre grup donarà suport a la moció que presenta el portaveu del Partit dels 
Socialistes de Catalunya. 
Tot i que no estem molt d'acord en algun dels aspectes que es proposen. Això ho explicaré 
després.
Evidentment, nosaltres defensem el teixit associatiu de Barberà del Vallès i de Catalunya i el 
defensarem, però entenem que en aquesta proposta hi ha una mica manca de visió global. 
Per què ho diem això? 
En primer lloc, és cert que moltes vegades la situació de les entitats sense ànim de lucre és 
precària, moltes vegades, gairebé sempre, però ens consta i sabem perquè ho coneixem que 
s'ha fet des del tercer sector un gran esforç perquè aquestes qüestions es regulin.
I ara explico. Què ens agradaria a nosaltres que aquest punt tres que diu que es faci una 
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legislació, una regulació per l'esport amateur es fes extensiu a totes les entitats sense ànim de 
lucre, per això no estem d'acord. No és que no estem d'acord en que hi hagi un tractament que 
permeti regularitzar i allò que sigui una relació laboral es regularitzi, però allò que no ho sigui 
pugui tenir un tractament flexible. Ens agradaria que això fos, que tingués un sentit més 
global, que abastés tot el teixit associatiu sense ànim de lucre que és molt variat i molt plural, 
però entenem que ara mateix la prioritat és que fem pinya amb les entitats esportives i, per 
tant, nosaltres donarem suport en aquesta moció. 
Sí que ens agradaria això, que des de l'Ajuntament i des dels àmbits institucionals sí que es 
tingués aquesta sensibilitat per parlar de tot el sector associatiu.

Sr. Ramon: Nosaltres, el grup de Convergència i Unió en aquest Ajuntament donarem també 
suport a aquesta moció del Partit Socialista que, a més a més, és un tema que nosaltres també 
teníem sobre la taula. 
És un tema que preocupa no a tots els partits polítics, jo crec, no sé si a tots però sinó a molts 
dels partits polítics que estem presents en aquest país en el treball polític i aleshores també 
preocupa molt a les entitats municipalistes i a les pròpies entitats sense ànim de lucre, que 
deia el Pepe.
Jo estic totalment d'acord amb el que tu has exposat, però a veure jo crec que hi ha un 
problema i el problema és que tots aquests temes s'han de parlar perquè si fins ara hi ha hagut 
una permisibitat ara no es pot sortir a saco a anar darrera de les... vull dir, fent inspeccions i 
buscant la forma de trobar un sistema de recaptació quan no s'ha fet fins ara perquè, a més a 
més, això representa que moltes entitats tindrem dificultats perquè se'ls hi poden demanar 
endarreriments en les pròpies despeses que es provoquin en els anys anteriors.
Per tant, el tema de la Seguretat Social és un tema que jo no dic... jo crec, hi estic d'acord amb 
que... vull dir, que aquest tema es reguli. Possiblement també ara s'ha quedat al descobert 
perquè també hi ha hagut entitats que s'ha fet fora a gent que estava col·laborant i moltes 
d'aquestes problemàtiques que es plantegen i que estan sobre la taula no vénen de la pròpia 
administració sinó que vénen a través de denúncies. Això és una realitat, fins i tot, l'altra dia 
vam estar documentant, però la realitat és que les entitats sense ànim de lucre, moltes d'elles 
amb enormes dificultats ja pròpiament per tirar endavant la seva pròpia activitat en un 
moment de crisi com aquest, trobar-se en el marc en què s'han de trobar... evidentment, vull 
dir, no és una situació que els afavoreixi en absolut. 
I tu saps que a més a més a Catalunya encara tenim, si cal, més sensibilitat en aquest sentit 
perquè el número d'entitats en aquest món és més ampli, fins i tot, que a la resta de l'Estat o 
que a moltes parts de la resta de l'Estat, per tant, és problema que aquí a Catalunya és evident 
que té una importància gran i crec que el que convé és que tots plegats en parlem i busquem 
solucions i alternatives a aquesta situació que evidentment s'ha de regular.
Estic d'acord. 
Gràcies.

Sr. Bertomeu: Hola.
El grupo Popular de Barberà está totalmente de acuerdo en esta moción porque creemos que 
el deporte amateur necesita hoy, mañana y dentro de cuando sea.
Lo que no estamos de acuerdo es que el Secretario de Estado de la Generalitat de Deporte 
diga que esto es un ataque contra Cataluña porque precisamente en el resto de las 
comunidades también se han hecho inspecciones de trabajo.
A fin y al cabo, esto es del 2009 se ha avisado montones de veces y sólo han sido 12 clubes a 
los que se les ha sometido a este tipo de inspecciones.
El Partido Popular a nivel del Parlamento está haciendo una ley de deportes donde regulará el 
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deporte profesional y el deporte amateur, cosa que el Partido Socialista cuando estaba en el 
gobierno lo aprobó y ahora resulta que muchas cosas de las que aprobó las quiere rectificar, 
estando en la oposición.
Por lo tanto, el Partido Popular de Barberà del Vallès está de acuerdo con esta moción porque 
el Gobierno está preparando una nueva legislación.
Gracias.

Sr. Rodríguez: Bona nit, novament.
A veure, la Plataforma com no podia ser menys, també estem d'acord amb el que proposa la 
moció i també volíem comentar una mica en la línia que ho ha fet el Sr. Rivera.
És a dir, està clar que s'ha de legislar d'alguna manera perquè aquestes entitats que no tenen 
ànim de lucre a l'hora de pagar a un monitoratge o a l'hora de pagar doncs alguna persona que 
et ve a fer alguna xerrada o que fa... han de tenir algun sistema que no passi per haver de 
fer-se un NIF, haver de declarar a Hisenda, haver de fer unes nòmines, haver de fer...
I pensem que això, en aquest cas concret, estem parlant dels clubs esportius, hauria de ser 
extensiu per totes aquelles entitats que sense ànim de lucre doncs en un moment determinat 
de les seves activitats necessiten fer alguna despesa econòmica o algun pagament.
Per tant, ens agradaria que això fos motiu de que en un futur o en algun altre moment també 
poséssim sobre la taula aquestes qüestions, que moltes vegades angoixen a la gent que està a 
les associacions perquè son conscients que estan fent les coses fora de la norma i pensem que 
en aquest cas la norma és la que s'hauria d'adaptar a la realitat i no a la inversa.
Per tant, completament d'acord amb aquesta moció i tant de bo, les entitats esportives deixin 
de ser penalitzades d'alguna manera.
Gràcies.

Sr. Navarro: A ver, entiendo lo que comentáis y a ver, sí que es verdad que las inspecciones 
han empezado por las entidades deportivas. Sí, que deberían entrar todas las entidades pero 
entendemos que de momento el deporte ha sido la punta de lanza teniendo en cuenta que 
estamos de 8.500 clubes en Catalunya, con lo cual la fuerza que hay es bastante grande pero 
bueno que nosotros no estamos en contra de una regularización o que se haga una nueva ley, 
que si desde el PP comentan que se está haciendo ya, mejor que mejor. Entre todos, si lo que 
se trata es de que haya una ley para el deporte no profesional, pues eso es lo que buscamos 
todos.
Gracias a todos por vuestro apoyo y esperemos que con nuestro granito de arena pues esto 
pueda llegar a buen puerto.

Sra. del Frago: Em permeteu mig segon també.
Perquè de les intervencions de tots els portaveus tothom té raó amb tot el que està plantejant, 
però el que les administracions públiques no podem avalar de cap manera que hi hagi frau de 
llei, això de cap de les maneres.
És cert que el tercer sector i que totes les entitats associatives siguin esportives, culturals,... 
del caire que siguin han de tenir un marc que reguli, d'això fa 25 anys que si més no a 
Catalunya es parla perquè també és veritat que la realitat a Catalunya és molt diferent de la 
resta de l'Estat espanyol, no només en l'àmbit esportiu, que també, sinó en molts altres 
àmbits.
Però també és cert per una altra banda, que n'hi ha entitats que també s'han aprofitat d'aquesta 
situació i això també ho hem de dir.
I us quedaria-ho sobtats, com em va passar a mi no fa gaire, quan m'arriben a les mans sous i 
salaris d'entitats, i en aquest cas no són esportives, sí, sí que estan funcionant, per tant, el 
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marc de regulació ha de contenir que sigui respectuós amb la llei, que ofereixi llocs de treball, 
que realment reguli que l'activitat sigui la normal. I després una cosa de justícia, entenc jo, i 
crec que l'entenem tots. Que la manera de combatre el frau a Espanya no passa justament en 
aquest moment per anar a les entitats que estan fent moltes coses on les administracions no 
podem arribar, sinó que ha d'anar d'una altra manera.
Per tant, jo me n'alegro de la unanimitat del punt i naturalment que continuarem treballant, 
però sí volia fer esment en que cadascú de les intervencions que hi ha hagut apunten una cara 
del prisma d'aquesta realitat a la vegada plural i rica i a la vegada per això mateix molt 
complexa.

_____________________

8 DONAR COMPTE AL PLE 

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

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

9. 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.

_____________________

9.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
D'ICV-EUIA A L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER  
DECLARAR LA IL·LEGITIMITAT D'UNA PART DEL DEUTE DE 
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA A L'AJUNTAMENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS PER DECLARAR LA IL·LEGITIMITAT D'UNA PART DEL 
DEUTE DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ.

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

"Atès que els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van presentar 
conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d'agost de 2011 en lectura 
Única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h del dia 1 de setembre. 
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Aquesta reforma va consagrar la obligatorietat del pagament del deute de les institucions per 
sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de la ciutadania. 

Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de les institucions 
públiques i que aquest avui afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis 
públics degut a la obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute per 
damunt dels serveis públics i el manteniment de les estructures de solidaritat i benestar.

Atès que a Barberà del Vallès el compliment de la obligatorietat del pagament del dèficit, 
consagrat constitucionalment pel bipartidisme espanyol i el govern de CiU, impulsors de 
l'austeridici, està comportant patiment a la ciutadania.

Atès que bona part del deute municipal es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 2012 
impulsat pel Ministeri d'Economia i d'Hisenda, pla que ICV-EUiA ja va denunciar en el seu 
dia al Ple municipal per seguir beneficiant la banca privada ja que el govern central va donar 
diners públics a la banca privada, i aquesta n'ha cedit després a les administracions públiques 
cobrant elevats interessos del 5,54% per uns diners públics als quals la banca privada ha 
accedit a un interès inferior a 1'1%. . En el cas de Barberà del Vallès son 4.264.219,94 € 
milions d'euros públics que, enlloc d'haver-ne estat prestats directament a l'ajuntament, venen 
a traves de la banca privada.

Atès que com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes del 
deute extern en el seu informe de 2012.08.13, "les carregues excessives de deute extern 
tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament en els 
països deutors a traves de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les 
condicions adjuntes als mecanismes internacionals d'alleugeriment del deute". I així mateix, 
la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de 
juliol de 2012 "Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el 
desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el dret i 
l'obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s'ha de veure 
condicionat per fórmules especifiques de política econòmica externes"i "Afirma que, des 
del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oporitunistes en 
condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir 
les seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, socials 
i culturals". 

Atès que la reestructuració del deute i les quitances son pràctiques reconegudes en la 
legislació internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il· legítims han estat possibles 
en ei passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que aquesta 
cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la 
població.

Atès que tot i no esta reconegut pel dret internacional si que NNUU recomana que les 
legislacions nacionals contemplin les causes d'il· legitimitat del deute i els casos recents del 
govern Noruec i Equatorià ens demostren que els poders públics poden fonamentar-se em 
aquesta il· legitimitat per negociar o anular part del seu deute contret.

Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals, etc, està 
consensuat reconèixer com a causa d'i1·legitimitat del deute el fet d'utilitzar mecanismes 
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polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l'augment del deute o les decisions 
polítiques que augmenten aquest en contra de l'interès general de la població.

PROPOSTES D'ACORD:

1.- El ple Municipal considera il· legítims els interessos contrets amb les entitats financeres 
privades per un capital de 4.264.219,94 € prestats en el marc del Plan de Pago de 
Proveedores 2012 del MEF on s'han aplicat interessos del 5,54% per diners públics que 
aquestes entitats financeres han obtingut a interessos inferiors a 1'1 %.

2.- El Ple insta el govern municipal a quantificar la xifra total d'aquest interessos i a 
emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i internacional 
per aconseguir la nul·litat d'aquest deute il· legitim."

_____________________

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 
abstencions, donant lloc a continuació al corresponent debat i votació de fons, amb el resultat 
següent: 

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________

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. Rivera: Abans de començar amb la moció sobre el deute, sí que m'agradaria dir que amb 
la Junta de Portaveus hem aprovat una altra moció que vam presentar d'urgència aquest grup 
de suport a les comunitats de veïns i veïnes i pel que jo sé a la Junta de Portaveus s'ha aprovat 
per unanimitat. Per tant, també volia agrair, i que constés, a la resta de portaveus i a la resta 
de grups, el suport.
En segon lloc, el text que heu tingut, que us arribat  a partir d'una conversa amb el portaveu 
del grup dels socialistes hem fet una modificació d'aquest text. En el tercer paràgraf de la part 
expositiva eliminem des de quan diu “les retallades i la manca de compliment” fins a on diu 
“poders públics enfront la crisi”. Per tant, aquest tercer paràgraf quedaria “Atès que a Barberà 
del Vallès el compliment de la obligatorietat del pagament del dèficit, consagrat 
constitucionalment pel bipartidisme espanyol i el govern de CiU, impulsors de l'austeridici, 
està comportant patiment a la ciutadania”, la resta de paràgraf quedaria eliminat.
No us llegiré la part expositiva perquè la teniu i simplement faré esment una mica i 
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reconeixement també en primer lloc de la plataforma per l'auditoria ciutadana del deute que 
junt amb el grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida de l'Ajuntament de Badalona van ser 
els primers impulsors d'aquesta moció i que posteriorment també s'ha aprovat als municipis 
de Molins de Rei i de Cerdanyola del Vallès, aquí al costat. En primer lloc això perquè ha 
estat aquesta feina que nosaltres hem pogut aprofitar per intentar que l'Ajuntament de Barberà 
també es posicioni.
Bàsicament el que diu la moció és que, com molt bé explicava el Sr. Garcés, quan se'ns va 
oferir/obligar als ajuntaments a prendre part d'aquest pla de pagament de proveïdors, es va 
produir un mecanisme pervers i és que les ajuntaments en comptes de prendre els diners 
directament d'una administració pública o del banc central europeu l'havien de prendre 
mitjançant les entitats financeres. Unes entitats financeres que han rebut aquests diners a un 
tipus de crèdit molt favorable, al voltant de l'1% que en els ajuntaments ens ha costat, sí que 
és veritat que no són uns tipus molt alts en funció del que podrien ser, però clar, quan estem 
parlant de diners públics suposa que en comptes de pagar un 1% estem pagant per sobre del 
5,5%.
Entenem que els poders públics quan fan polítiques de foment o de millorar la capacitat de les 
administracions locals per fer front als seus pagaments haurien de tenir com a objectiu només 
que aquestes administracions poguessin fer millor la seva feina i en aquest cas el que s'ha fet 
és aprofitar un objectiu que és legítim, com és que les persones i empreses que fan serveis a 
l'administració puguin cobrar, cosa que és molt important, aprofitar perquè hi hagi els 
causants de la crisi, els que han causat que en aquest país el deute públic i el dèficit públic 
hagi crescut i s'hagi multiplicat, doncs els hi donem una oportunitat de negoci molt bona que 
és,  sense fer res, sense arriscar res, han obtingut un benefici ben gran.
Per tant, el que proposa la moció és declarar aquest escreix dels interessos que va des de l'1% 
al 5,54, declarar-los il· legítims. I a partir d'aquí doncs que l'Ajuntament de Barberà pugui fer 
les accions oportunes per reclamar doncs que això no ha de ser un negoci de la banca, sinó 
que ha d'anar en benefici de la població.

Sr. Ramon: Pepe, totalment d'acord.
No sé si ho aconseguirem, però el que sí que és cert és que una injustícia enorme el fet de que 
se'ns hagi cobrat el 5,54, com tu dius aquí, per uns diners que en el fons també això... aquesta 
diferència d'interessos en el fons també és diners que d'alguna manera aporta al govern del 
Partit Popular a la banca, s'haurien d'afegir amb els mils i mils de milions que ja els hi han 
aportat.
El que sí voldria dir una mica fent referència a un dels punts d'aquesta moció és que el meu 
amic Duran, cap del nostre grup a Madrid, va impulsar aquesta llei per la qual teníem que fer 
front primer als interessos abans que donar a menjar a la gent que pateix, no? Però el que ell 
no va dir en cap moment és que haguéssim de pagar el 5,54 per un diner que val un 1% o un 
0,80, vull deixar-ho clar perquè a vegades això pot... per la gent que habitualment no està en 
política, no deixa de ser una mica altisonant.
Moltes gràcies.
 
Sr. Fernández: Desde el Partido Popular posiblemente no estemos nada de acuerdo con la 
exposición de motivos, con ninguna de sus frases, por cierto siempre acaban siendo las 
mismas, los mismos adjetivos, parece un poco una gramola, acabamos siempre en el mismo 
discurso. 
Pero en cualquier caso, aquí se trata de alguna manera de valorar si son ilegítimos o 
legítimos, son justos o no son justos, son intereses de demora del 5,5%... a mi se me ocurren 
otros ejemplos. Es justo que los particulares, las empresas, que tienen que pagar también 
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salarios tengan que pagar un 5,5 o un 5 o hace pocos años un 6 o un 7% de intereses de 
demora a las administraciones que les deben ingentes cantidades de dinero ¿es justo?. Pues 
posiblemente no sea justo. Especialmente cuando esas administraciones han estado ocupando 
toda la liquidez del sistema financiero y por lo tanto son en gran parte una causa evidente de 
que no tengamos financiación para las empresas. Posiblemente no sea justo. 
Desde nuestro punto de vista, desde el Partido Popular... quiero puntualizar que el que da el 
dinero no es el gobierno, el que da el dinero son los organismos internacionales y en la 
moción de alguna manera se plasma lo de los organismos internacionales. Son esos los que 
ponen las condiciones, no las pone el gobierno de Mariano Rajoy. Posiblemente el gobierno 
hubiera establecido otro tipo de mecanismos, no este, pero era las condiciones que nos 
marcaron y al que nos pudimos sujetar. 
Pero la moción lo que viene a decir es... nosotros nos quedamos con las propuestas de 
acuerdo. Las propuestas están en cierta manera en desacuerdo con estos intereses, me parece 
bien. 
E instar al equipo de gobierno a que emprenda acciones legales ante la justicia española, 
europea e internacional para conseguir la nulidad de esta deuda.
A mi la duda que tenemos es realmente si se aprueba esta moción con la oposición del PSC 
va a cumplir esto, ¿va a presentar alguna acción legal? porque claro para aprobar la moción y 
meterla en un cajón pues eso es una acto de hipocresía.
Nosotros no vamos a decidir si esto es justo e injusto, le pertenece por lo tanto al juez o al 
que tenga que dirimirlo. Nuestra posición va a ser la abstención. 
Gracias.

Sr. Rodríguez: Hola, bona nit, novament.
En principi la Plataforma votarà a favor d'aquesta moció, tant en el text original com en la 
renovació del text que ha proposat el Sr. Rivera.
Hi votem senzillament perquè bé no sabem si això després tindrà algun efecte real sobre el 
deute que té aquest Ajuntament o que tenen molts ajuntaments de Catalunya en aquests 
moments, però sí que entenem que també és una forma de plasmar el desacord que tenim en 
com s'ha fet, en com s'ha gestionat això i com s'ha beneficiat precisament aquells actors o 
aquelles entitats que ens han portat de cap cap a la crisi i que després s'han vist premiades 
amb alguns regals com aquests que se'ls hi fa concedint els préstecs per al pagament a 
proveïdors.
Òbviament en aquesta línia és el que nosaltres volem manifestar, és una mica aquest 
desacord, no és tant el text concret. És aquest desacord amb aquesta situació quan, a més a 
més, encara es fa més punyent quan obres els diaris i llegeixes la presentació de resultats 
d'unes entitats bancàries, doncs hem sembla que fa 24 o 48 hores, que resulta que tenen uns 
resultats que bé... i aquí estem parlant de 4 milions d'euros. 
Aquest és una mica l'esperit de la Plataforma al votar favorablement a la moció és aquest, és a 
dir, és una mica doncs això, el “derecho al pataleo”, si vostès volen, però realment si pot ser 
mínimament efectiva o podem ajuntar esforços i fer alguna cosa en aquest sentit, doncs tant 
de bo i com a mínim haurem deixat palès que estem en contra d'aquesta situació.
Gràcies.

Sr. Báez: Hola, bona nit de nou.
Bé, jo tampoc sé si els interessos se'ls ha de nomenar il· legítims o no, en qualsevol cas, sí que 
li donarem suport a la moció i la votarem i com a grup de govern que som farem tot el 
possible per tirar endavant el que s'indica aquí.
Per què dic tot el possible? Perquè aquesta moció no l'aprovem només a aquest Ajuntament, 
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aquesta moció s'està aprovant segurament a aquesta setmana a molts ajuntaments. S'ha 
aprovat, que jo sàpiga a les entitats municipalistes de Catalunya, és a dir, a la FMC i l'ACM i 
crec que també a la FMC s'ha treballat el tema.
Per tant, no ens llençarem a la piscina així de qualsevol forma, Sr. Fernández, vull dir, ho 
estudiarem. Mirarem amb les nostres assessories jurídiques fins a on podem arribar. Entenem 
que no serà més gran la despesa que el benefici perquè el benefici és o podria ser fins a 160 
mil euros cada any o com a mínim en el primer any o en els períodes de carència que estem 
ara fins al 2015.
Però sí que segurament entre tots els ajuntaments i totes les assessories jurídiques ho podem 
treballar, ho podem tirar o treballar una demanda conjunta o adherir-nos a... no sé, a la que 
faci la Federació de Municipis de Catalunya.
Per tant, no només votem a favor, sinó que, a més a més, el que fem és adquirir aquest 
compromís de mirar-lo treballar-lo i si s'ha d'anar doncs a judici, no sé si serà a l'internacional 
o un jutjat de l'audiència nacional o el TSJ de Catalunya, però en qualsevol cas anirem allà on 
calgui perquè si ens ho podem estalviar, evidentment ho podrem destinar a altres polítiques 
que ens fan falta.

Sr. Rivera: Molt breument.
Agrair doncs el suport i l'argumentació amb bona voluntat que s'ha fet.
Evidentment això és un camí que no iniciem sols i que com molt bé ha dit el Sr. Báez el 
farem amb més ajuntaments de Catalunya i segurament de tota Espanya i sobretot valorar que 
no ens podem conformar amb el que hi ha. Com a administracions locals que som un poder 
democràtic hem de defensar l'autonomia local. I una manera de defensar l'autonomia local és 
defensar els recursos que són per tots els ciutadans i que no vagin a les butxaques de qui més 
tenen i dels qui guanyen cada dia més.
Per tant, moltes gràcies i esperem que això pugui acabar redundant un benefici per la 
població.
Gràcies.

_____________________

9.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
D'ICV-EUIA PER DESTINAR EL ROMANENT DE TRESORERIA D EL 
PRESSUPOST DE 20012 PER A LA CREACIÓ D'UN PLA 
SOCIOLABORAL D'OCUPACIÓ.

 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER DESTINAR EL 
ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST DE 20012 PER A LA CREACIÓ 
D'UN PLA SOCIOLABORAL D'OCUPACIÓ.

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

"Atès que mitjançant dictamen de la Comissió Especial de Comptes, s'ha conegut que en la 
liquidació del Pressupost de 2012 d'aquest Ajuntament existeix un romanent per a despeses 
generals positiu, per un valor de 4.008.847,84 euros.

Atès que el principal problema que té la població de Barberà és l'atur, i que l'Ajuntament, en 
funció de la legalitat vigent i davant la inacció de les administracions superiors, té l'obligació 
de fer tots els esforços per tal de fer-hi front a l'empobriment de la nostra ciutadania.
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Segons diverses fonts, el Ministeri d'Hisenda i les entitats locals van acordar, en la reunió 
celebrada el dia 16 d'abril de 201 3, en la Comissió Nacional de l'Administració Local, 
permetre els Ajuntaments que hagin tingut superàvit en l'exercici anterior, destinar aquest 
romanent a despesa corrent i inversió. L'acord contempla la modificació de l'article 32 de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la part que estableix que "el superàvit es destinarà a 
reduïr l'endeutament" per tal de permetre inversions i despesa corrent.

L'objectiu principal que plantegem lzquierda Unida i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa es la creació d'ocupació, per damunt de qualsevol altre, i per tant, del 
dèficit i el deute. Per tal de salvar les persones i no els bancs, s'han de destinar tots els 
recursos possibles
a plans per alleujar la situació de desocupació que pateixen les dones i homes d'aquest país, i 
també els veïns i veïnes de Barberà del Vallès.

No han d'existir més excuses, ni de lleis ni de voluntat política, per no posar a disposició de 
les polítiques d'ocupació el màxim de recursos procedents d'aquest superàvit. No és 
presentable que es destinin aquests recursos a amortitzar deute quan es molt més urgent la 
situació de precarietat i pobresa que pateixen els treballadors i treballadores.

Ajuntaments com el d'Osca, i les Diputacions de Zamora, Huelva i Sevilla, entre d'altres, han 
declarat que destinaran el superàvit a les despeses corrents i inversions amb l'objectiu de crear 
ocupació. Es el moment d'afrontar mesures valentes, que arribin realment a la ciutadania, i 
que reverteixin en la ciutadania, mitjançant plans sociolaborals que contribuiexin a la creació 
d'ocupació, i també a la millora dels nostres serveis públics en benefici de la comunitat.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal d'ICV-EUiA a l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Destinar el romanent de la Liquidació del Pressupost Municipal 2012 a plans 
sociolaborals d'ocupació i millora de l'ocupabilitat.

SEGON. Contractar amb aquests plans els major nombre possible de veïns i veïnes del 
municipi en situació d'atur."

_____________________

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 per unanimitat, donant lloc a 
continuació al corresponent debat i votació de fons, amb el resultat següent: 

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sr. Rivera: Intentaré tampoc no llegir la part expositiva, sinó explicar una mica quina és la 
situació.
El 16 d'abril d'aquest any a la Comissió Nacional d'Administració Local es va arribar a un 
acord, que consta en l'acta, amb el resum de l'acta que es pot veure a la pàgina web d'aquest 
organisme, conforme els ajuntaments, els ens locals que tinguessin superàvit podrien dedicar 
aquest superàvit, que ho poguessin disposar a la inversió i a la despesa corrent.
Aquest acord del 16 d'abril no s'ha materialitzat, però sí que hi ha altres administracions, 
ajuntaments i diputacions, en aquest cas, que amb aquesta idea que ja existeix un acord i que 
l'únic que falta és el tràmit de la modificació legislativa, doncs ja han decidit que la part del 
romanent que disposen procedent de la liquidació de l'any 2012, la dedicaran a determinades 
inversions. En aquest cas prioritzant evidentment, la situació que vivim. Prioritzant el tema 
de l'ocupació.
La proposta d'acord és molt genèrica i diu:
“Destinar el romanent de la liquidació del pressupost a plans sociolaborals d'ocupació i 
millora de l'ocupabilitat.
I en segon lloc, contractar amb aquests plans el major nombre possible de veïns i veïnes del 
municipi en situació d'atur.”
Evidentment, com que abans hem escoltat l'explicació del Sr. Garcés sobre com es destina el 
romanent, aquesta moció el que diu és, evidentment, sabem que no seran aquests 4 milions, 
però sí que tot el que tinguem disponible al romanent de tresoreria en comptes de dedicar-lo 
com diu l'article 35 a reduir crèdits, es puguin destinar en aquest pla.
Això és molt important en un moment en que...bé, com en casi tot, són els ajuntaments qui 
fan l'esforç de buscar recursos sota les pedres per poder fer polítiques actives d'ocupació.
Per tant, el que pretén aquesta moció és que tot allò que puguem... que sigui possible destinar 
d'aquest romanent, que el dediquem perquè evidentment hi ha un acord a la Comissió 
Nacional d'Administració Local. Per tant, haurien d'entendre que existeix una cobertura legal. 
Tot i que no s'hagi publicat en el BOE.
Per tant, la proposta que fem és aquesta, doncs que en funció de la disponibilitat que tenim 
perquè ja sabem que hi ha circumstàncies i ja sabem que la major part d'aquest romanent ja 
s'ha utilitzat per qüestions que eren necessàries, doncs aquesta part que tenim disponible que 
la dediquem en aquestes polítiques.
Gràcies.

Sr. Ramon: Bé, com en la moció anterior també aquí donarem suport després de la 
rectificació que tu has fet i que en un principi doncs ens va sobtar de dir... realment, vull dir, 
tu saps que aquests diners han d'anar bàsicament primer destinats als dos últims exercicis que 
es van tancar en negatiu.
De totes formes a part d'aquesta apreciació des d'aquest equip de govern s'ha fet un esforç per 
crear llocs de treball en tot moment durant aquest any i l'altre dia va ser un dels temes que van 
estar parlant tant en la Informativa com en la Junta de Portaveus i això vull dir és cert i està 
sobre la taula, ningú pot dubtar-ho i és evident que des d'aquest equip de govern també farem 
un esforç per poder aprofitar el màxim de diners possibles en aquesta línia.
El nostre vot també serà favorable.
Moltes gràcies.

Sr. Fernández: Bien, de la última intervención no sé si es que el equipo de gobierno ha 
tomado una decisión porque habla en nombre del equipo de gobierno el Sr. Pere Ramon. Si es 
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así es porque quizá legalmente exista una vía para darle cumplimento a la moción.
Si es así, nosotros no tenemos ningún inconveniente en aprobar la moción.
Si hay un impedimento legal en llevar a cabo esto pues nuestro voto seria abstención. 
Entonces a mi me gustaría que se aclarará este punto.

Sr. Rodríguez: Nosaltres la posició també és una mica dual. Estem perfectament d'acord, no 
podíem estar més d'acord en que el romanent que s'ha aconseguit per una bona gestió 
econòmica a l'any 2012 es destini a fer plans d'ocupació que ens permetin posar a treball el 
major nombre possible de ciutadans aturats de Barberà. Això ens assembla perfecte.
Però, clar, després tenim l'article 32 famós que ens obliga a dedicar els romanents 
precisament a reduir l'endeutament per tal de permetre inversions i despesa corrent.
Clar, nosaltres, ja li dic. A veure, doncs miri, votarem a favor, però votarem a favor tenint 
aquesta mena de dicotomia perquè no tenim clar com es pot fer o com s'hauria de fer i penso 
que això els partits que esteu representants al Parlament, doncs aquí tindríeu una via per 
treballar, com que es pugui fer efectiu aquest acord de la Comissió Nacional de 
l'Administració Local i que realment doncs aquells ajuntaments que han vist que han tingut 
un romanent per la seva bona gestió doncs puguin destinar sinó el 100% del romanent, una 
part d'aquest romanent a apaivagar una mica el principal problema que tenim avui en dia, dins 
de l'Estat que és precisament l'atur. 
Per tant, ja li dic, des d'aquest punt de vista i com que no podem deixar de pensar en les 
persones i posar a les persones en primer lloc, òbviament votarem a favor, però sempre tenint 
en compte això. És a dir que bé, que sabem que votar una cosa en contra d'una norma i 
coneixent la norma això és prevaricació.
Per tant, no voldríem... sabem que és una prevaricació light, si vostè vol perquè jo ja li dic 
penso que posem per davant de totes les persones i per tant, endavant i d'acord amb la moció. 
I tant de bo trobem l'estratagema legal per poder fer això. A més a més, tenint en compte 
doncs això que ens hem vist beneficiats amb una bona gestió econòmica per part de tot el 
personal d'aquest ajuntament i si això redunda en que els ciutadans de Barberà alguns puguin 
trobar una feina, doncs tan de bo.
Moltes gràcies.

Sr. Báez: Bona nit de nou.
Jo no entraria tant en la lletra petita, perquè suposo que tot és interpretable, i entraríem a 
l'esperit de la moció que al final el que vol fer es crear llocs de treball.
Jo no sé que quedarà al final, tampoc. Tot el que ha comentat el tinent d'alcalde respecte als 
exercicis i de les modificacions de crèdits que s'han fet i de més. Però com que no som 
sospitosos de no estar pel foment de l'ocupació perquè ja dono la dada, aquest any, al 2013 
portem 52 llocs de treball mitjançant el foment de l'ocupació. Treballant amb la Fundació 
Barberà Promoció a través de projectes, no sé com el de l'Àrea Metropolitana, és feines 
Barberà o amb projectes amb l'Ajuntament i la Llei de Barris o  amb temes forestals, és a dir, 
ni som sospitosos l'equip de govern, per això suposo que quan parlava el regidor de 
Convergència, que forma part d'aquest equip de govern, se'l feia seu. Ni som sospitosos deia, 
l'equip de govern, ni els que governem, ni els que estem en aquest Ple. No som sospitosos de 
voler crear feina a costa del que sigui. Per tant, si en sobren el que sobri, doncs benvingut 
sigui i si de 52 que portem ara, arribem a 80 a fi d'any, doncs perfecte i si la lletra petita és 
interpretable, doncs la interpretarem en el sentit positiu perquè el que volem és tirar això 
endavant, no que la gent es pugui quedar o no.
No sé si tots no som sospitosos de voler... evidentment, segur que no, que hi ha alguna part 
que no està per la feina, però des de l'equip de govern sense cap mena de dubte li donarem 
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suport perquè si torno a insistir, si arribem a les 80, no ens quedarem a les 52 que portem.
Gràcies.

Sr. Rivera: Doncs igual que anteriorment. Agrair el suport i les aportacions i els dubtes que 
ajuden a millorar les propostes i que per això estem.
A veure, jo no entraré en la interpretació jurídica d'això. Hi ha persones que són professionals 
i que a més tenen aquesta responsabilitat i ho faran, de la mateixa manera que en un 
Ajuntament com el d'Osca o la Diputació de Sevilla ja s'ha fet, aquesta argumentació. Per 
tant, tindrem diferents interpretacions.
El que jo vull dir és que des dels ajuntaments, que torno a dir, són la representació política 
democràtica de primer ordre i de primer nivell de la ciutadania, hem de ser valents i hem de 
prendre decisions per veure que podem aconseguir.
Evidentment el no ja ens el trobarem, ens trobarem molts obstacles, però aquesta és l'actitud 
que hem de tenir.
Jo entenc que des d'aquest Ple municipal la voluntat majoritària és aquesta, per tant, 
agrair-vos aquest suport, que no és per la moció, sinó per una qüestió que pot ajudar, un altre 
cop a la població de Barberà.
Gràcies.

_____________________

10. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

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

Sr. Rivera: És una pregunta o no sé si és una pregunta-prec per al Sr. Báez.
Com ja saben tots els grups, nosaltres vam fer dues propostes d'incorporació a l'ordre del dia, 
però per manca dels informes necessaris i preceptius no s'han pogut incorporar en aquest Ple.
Una es referia a la creació d'un pla per garantir els subministraments universals d'energia i 
aigua potable. Aquest el parlarem al setembre, sense problemes, entenem, si és que és 
possible, que aquest es tracti.
I l'altra proposta anava en relació amb Ràdio Barberà. Que com recordareu havíem arribat a 
un acord pel qual vam retirar una moció, clar, fins al juliol estava garantit la continuïtat tal i 
com estava i que abans de juliol parlaríem de com aniria la temporada següent.
La pregunta perquè sé que a la Informativa va explicar que això ja estava si no al 100%, però 
estava molt avançat la seva resolució... doncs la pregunta és quina és la previsió o com s'ha 
resolt.
Gràcies.

Sr. Rodríguez: A veure, jo realment és un prec.
A veure, els últims dies s'han celebrat algunes festes d'algunes associacions de veïns i de més 
i jo tinc dubtes sobre aquest particular. Aquestes associacions que en alguns casos a més 
reben subvencions de l'Ajuntament quan fan aquestes festes, en principi jo trobaria normal 
que hi vagin els representants municipals, sobretot el regidor de barri o l'alcaldessa o les 
persones... em consta que en algunes d'aquestes celebracions ha anat una nutrida 
representació dels dos partits que governen en aquesta ciutat i aleshores era una mica saber si 
hi ha una mena de protocol o hi ha alguna manera perquè quan es tracta de convidar a 
l'Ajuntament es faci, jo què sé... doncs no sé La Casa de Granada quan fa alguna celebració 
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doncs la fan extensiva a tots els regidors del Ple, del Consistori i no tan sols a la gent de 
l'equip de govern. Era una mica... no em corre cap presa, era una mica aclarir això i en tot cas 
establir que quan una entitat veïnal fa qualsevol acte i en el qual hi ha d'haver representació 
del Consistori que la invitació es faci extensiva a tot el Consistori perquè d'una manera o 
d'altra tots treballem per la ciutat.

Gràcies.

Sr. Báez: De les dues propostes de resolució hi ha una que s'ha de treballar molt, 
evidentment, que és la de garantir el subministrament. 
I ja ho vaig dir, els informes han d'estar, però també és cert que la de la ràdio constaria molt 
poc, tan poc com que el regidor o el tinent d'alcalde d'Hisenda està treballant en buscar la part 
de diners que queden per arribar fins al 31 de desembre, per tal com vam fer en aquell seu 
moment de garantir fins al 31 de juliol podem garantir fins al 31 de desembre. I està en via, 
suposo que això comportarà alguna modificació de crèdit no molt llunyana o sigui que serà 
possiblement al Ple de setembre o alguna cosa així.

O sigui que aquesta si que té “visos”  de tenir una resolució immediata. L'altra imagino que 
tindrà una feina que no serà petita.

Sra. del Frago: Juanjo, no sé, ya me lo contarás. Pero me sorprende porque siempre y 
además es que es así, es decir la voluntad de la representación municipal, siempre, 
absolutamente siempre, y desde la Alcaldía si se trabaja es la de máxima información en 
todos y cada uno de los actos y de las cosas que hay.
Cuando son invitaciones que no son institucionales, chico, yo ahí ya me pierdo, por eso 
digo... no me gusta, sabes que no es ni la forma ni la manera en absoluto, al revés. Bueno, lo 
sabes tú y lo sabéis todos, es decir, que sea así, pero bueno si ha habido alguna dificultad en 
algún caso en concreto pues quizás ahora no, pero en otro momento me lo comentas porque a 
lo mejor no depende tanto del Ayuntamiento, eso es lo que mucho me temo porque estoy 
segurísima que no es nuestra voluntad. ¿De acuerdo?
Molt bé, doncs donaríem per finalitzat aquest Ple i abans que ens aixequem. 
Jo crec que aquest Ple per moltíssimes raons és molt important, però per una fonamental i és 
que tots ens adonem que el grau de consens amb els matisos i les prioritats que lògicament la 
pluralitat ha de representar, però el grau de consens i d'aprovació de tots els punts de l'ordre 
del dia d'avui ha estat per unanimitat. Per tant, jo crec que la unanimitat no ha de ser mai la 
uniformitat. Aquest és el valor i el que jo crec que ens hem de sentir satisfets és que si hi ha 
unanimitat en molts temes, vol dir que les coses es treballen, es parlen, s'arreglen i es veuen 
camins conjunts.
Bones vacances i merescudes vacances per tots i que tots marxem, si podem uns dies, però 
sobretot que tots tornem i ens tornem a veure al setembre.

Que vagi bé.
_____________________

 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
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aixecar la sessió a les  21:55 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present 
es transcriu en 26 folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números 391280-E al 
391305-E, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza 
amb la seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

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

Ana del Frago Barés            José Núñez Alba


