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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 4 REALITZADA PER  PLE DE L 'AJUNTAMENT  
EL DIA 30/04/2014.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  30/04/2014,  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'ALCALDIA (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDIA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDIA (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDIA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDIA (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MARÍA MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
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ABSENTS:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

2.- APROVACIÓ
2.01.- EXP.: XXXX. PROPOSTA DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 

D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A L'ÀMBIT MUNICIPAL.

3.- APROVACIÓ DECLARACIÓ
3.01.- EXP.: OMH/2014/0001. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'ESPECIAL 

INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DELS HABITATGES LLOGATS A 
TRAVÉS DE LA XARXA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 
GESTIONAT PER LA OMH.

SERVEIS GENERALS

4.- DONAR COMPTE
4.01.- EXP.: RHSP14004. DONAR COMPTE DE CONCESSIÓ DE COMISSIÓ DE 

SERVEIS I DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE 
TRESORERIA.

5.- RECONEIXEMENT DRET
5.01.- EXP.: RHRR14005. RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PART 

PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012.

SERVEIS PERSONALS

6.- APROVACIÓ REGLAMENT
6.01.- EXP.: SSPP-U043-N027140001. APROVACIÓ DEL REGLAMENT 

D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D'INFANTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

SECRETARIA GENERAL

7.- ELECCIÓ I PROPOSTA
7.01.- EXP.: 2014N5340001. ELECCIÓ I PROPOSTA DE NOMENAMENT DE 

JUTGE/SSA DE PAU TITULAR.
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8.- MOCIONS PORTAVEUS
8.01.- EXP.: 2014N06000010. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE LA 

PCPB RELATIVA A LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL ESPECÍFIC A LES 
PISCINES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CAN LLOBET I 
MARIA REVERTER DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

8.02.- EXP.: 2014N06000012. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU PER A 
L'EQUIPARACIÓ DELS DRETS ENTRE LA PARELLA EN EL SISTEMA DE 
PERMISOS PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ I ACOLLIMENT.

8.03.- EXP.: 2014N06000013. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP PER 
RECLAMAR A LA GENERALITAT EL COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS 
JUDICIALS QUE AVALEN EL MODEL DE BILINGÜISME INTEGRAL EN 
L'EDUCACIÓ.

8.04.- EXP.: 2014N06000014. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU DE 
REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L'EBRE.

8.05.- EXP.: 2014N06000015. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC 
SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.

8.06.- EXP.: 2014N06000016. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP PER 
REBUTJAR I CONDEMNAR ELS ACTES DE VIOLÈNCIA EN ELS CARRERS 
DE LA CAPITAL D'ESPANYA EL PASSAT 22 DE MARÇ.

8.07.- EXP.: 2014N06000017. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE LA 
PCPB PER DEMANAR UN APARELL DE MAGNETOTERÀPIA PEL SERVEI 
DE REHABILITACIÓ DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

ALCALDIA

9.- DONAR COMPTE AL PLE 
9.01.- EXP.: 2014N0170003. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

PRESIDÈNCIA.

10.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

11.- PRECS I PREGUNTES.
11.01.- EXP.: 2014N0590001. PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

RELATIU A DEDICAR UN CARRER, AVINGUDA, PLAÇA O UN ESPAI DE LA 
CIUTAT A LA FIGURA D'ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ. 
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DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2014N018000003. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat 
dia 26 de març de 2014, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 APROVACIÓ

2.1 EXP.: XXXX. PROPOSTA DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 
D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A L'ÀMBIT MUNICIPA L.

PROPOSTA DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS D'OBERTURA COMERCIAL 
AUTORITZADA A L'ÀMBIT MUNICIPAL.

Atès que el departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 
3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció.

Atès que aquesta norma a l’art. 1.2, apartat c) estableix que: “El nombre de diumenges i 
festius en què poden romandre oberts els establiments comercials és de vuit l’any. Cada 
ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s’ha de 
comunicar d’acord amb el que estableixi una ordre del departament competent en matèria de 
comerç” . 

Atès que  amb posterioritat amb data 27 de febrer el departament de Empresa i Ocupació va 
publicar l’ordre  EMO/36/2014, de 25 de febrer, per  la que s’estableix el calendari d’obertura 
dels establiments comercials en diumenge i dies festius pels anys  2014 i 2015, i on segons 
l’article 6 diu “6.1  Als efectes del que preveu l'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de 
febrer, els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, han de comunicar, davant 
la Direcció General de Comerç, els dos dies festius addicionals d'obertura comercial 
autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal. Les comunicacions preceptives 
s'han de presentar abans del 31 de maig en el cas de l'any 2014 i del 28 de febrer en el cas 
de l'any 2015. Per determinar les dates d'aquest dos dies addicionals els ajuntaments han de 
tenir en compte el que estableix l'article 1.2.d) de la Llei 3/2014”.

Atès que desprès de consensuar amb altres agents de la ciutat com l’Associació de 
Comerciants de Barberà del Vallès, l’Associació de paradistes del Mercat Municipal Onze de 
Setembre i l' Associació de comerciants del Centre Comercial Baricentro, s’ha proposat que 
els dies festius a fixar siguin el 7 i 28 de desembre  de 2014.
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És per això que, a proposta de la regidoria de Comerç i Mercats.

S’ACORDA:

PRIMER: Fixar els dies 7 (diumenge) i 28 de desembre (diumenge) de 2014 com dies festius 
addicionals en què poden romandre oberts els establiments comercials a l’àmbit municipal de 
Barberà del Vallès.

SEGON: Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya així com a l’Associació de Comerciants de Barberà del Vallès, l’Associació de 
paradistes del Mercat Municipal Onze de Setembre i l'Associació de comerciants del Centre 
Comercial Baricentro. 

TERCER: Establir que, una vegada informada degudament la Direcció General de Comerç, 
es faci la publicitat necessària per tal que els establiments comercials situats als seu terme 
municipal en prenguin coneixement.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17 (9 PSC; 4 PCPB; 2 CiU; 2 ICV-EUiA)  
Vots en contra:
Abstencions: 4 PP

_____________________

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. Ramon: Bé, aquest és un punt que és purament de tràmit i tots coneixeu que, a més a 
més, de les festes que ja vam aprovar en el seu degut moment, la presidència de la Generalitat 
de Catalunya va aprovar una llei en la qual cada municipi podia afegir-hi com dies d’obertura 
dues festes més.
Aleshores, nosaltres al rebre aquesta notificació, a més a més, això amb unes certes presses, 
vull dir, era un tema que s'havia de resoldre bastant ràpidament. Aleshores, nosaltres ens vam 
posar en contacte amb tots els grups o agrupacions de comerciants de la nostra localitat. O 
sigui, el BCU, l'associació de comerciants, o sigui el mercat onze de setembre i, evidentment, 
com no podia ser tampoc menys, perquè també formen part d'aquest entramat, tots els 
comerciants del sector de Baricentro.
Aleshores, els vam dir el temps que tenien per contestar a la Generalitat sobre aquestes dates i 
només vam rebre contestació de Baricentro. 
Baricentro ens va fer la proposta del 7 i 28 de desembre. Les altres agrupacions de 
comerciants no estan interessades, bé, també, evidentment, en el cas del Mercat Municipal, 
quan parlem de Mercat Municipal també parlem de Mercadona, que està dintre del mercat 
municipal. Aleshores no hi havia cap interès pels altres membres d'ampliar més encara el 
nombre de dies d'apertura.
Per tant, nosaltres amb aquestes dades a la mà vam decidir que els dies que havíem de posar 
com de possible obertura, perquè això no obliga a l'obertura, és a dir, el fet que potser que 
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Baricentro obri, però si el Mercat Onze de Setembre no volen obrir, no estan obligats a obrir. 
Simplement és que se'ls autoritza a obrir. 
Això també ha de quedar clar perquè també alguna persona que hem trobo “bé és que han 
d'obrir”, no, això no és cert, vull dir, no cal obrir. Només és que aquests dies es pot obrir. 
Aleshores, vull dir, simplement és una qüestió administrativa que estem aprovant aquí perquè 
són els dies que d'acord amb aquests consensos que us he explicat, doncs tirem endavant.
Res més, gràcies.

Sr. Rivera: A veure, molt breu.
A nosaltres, aquesta tendència legislativa ampliar cada vegada més els horaris comercials no 
ens agrada gens, pensem que és una mala notícia per la conciliació de la vida familiar laboral. 

Pensem que és una pèrdua de drets per treballadores i treballadors del comerç perquè veuen 
que al final els horaris s'acaben convertint en la jungla, com passa a altres comunitats, com 
per exemple a la Comunitat de Madrid, que l'horari és lliure, pues venga... No ens agrada, 
però evidentment, aquesta és una part del debat. L'altra part és com s'aplica una llei de la 
Generalitat a la ciutat de Barberà del Vallès.
Estem d'acord amb el procés que s'ha fet de dir a les associacions de comerciants, entenem 
que si hi ha consens, no li hem de donar l'esquena, per tant, donarem suport a la proposta.

Sr. Fernández: Bien, la verdad es que la normativa en la cual se basa esta decisión de abrir 
no es una mejora, es un atraso, y es un impedimento y una cortapisa precisamente a los 
derechos de los comerciantes a abrir más días festivos o no festivos. De hecho es necesario 
hablar hoy también de RD 20/2012, que aprobó el Gobierno Central, no sólo porque el Sr. 
Rivera lo ha mencionado, sino la normativa central, sino especialmente porque esta 
normativa catalana realmente vulnera directamente la normativa estatal básica y restringe 
derechos al comercio.
De hecho, esta ley de horarios comerciales catalana establece 8 días máximos de apertura, 
domingos o festivos, lo que pasa que sí que es cierto que se amplia a dos días a decisión de 
los distintos municipios. Realmente esto en la normativa estatal establece que como mínimo 
10 domingos o festivos serán ya obligatorios, eso como mínimo, por lo tanto la normativa 
catalana va hacia a tras y es un paso, en contra de la libertad de horarios comerciales. A parte 
es una normativa totalmente que se ha aprobado con una total deslealtad porque tenemos que 
recordar que primeramente hubo un decreto 4/2012, aprobado también por la Generalitat, por 
el equipo de gobierno entonces en funciones y ese decreto que decía exactamente lo mismo, 
porque la normativa actual lo único que ha hecho es repetir exactamente lo que decía aquel 
decreto 4/2012, y sin embargo tenemos que recordar que esa normativa está recurrida en el 
Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional la ha admitido a trámite y no solo 
eso, sino que ha suspendido la vigencia y la aplicación de ese decreto catalán 4/2012, que 
dice exactamente lo mismo que dice esta normativa actual que se aplica hoy.
Por lo tanto, yo creo que lo que se ha aprobado mediante ley copiando una normativa que está 
suspendida por el Tribunal Constitucional demuestra esa actitud de la Generalitat d'Esquerra 
Republicana, por supuesto, en incumplir y en encontrar todos los puntos de enconamiento 
contra el gobierno del Estado y de todo esto sólo pueden salir perjudicados los comerciantes y 
la libertad de horarios comerciales. 
Porque no hablemos sólo de las grandes superficies, los pequeños comerciantes y, por lo 
tanto, de la cual se beneficiarían y se benefician porque está en entredicho, como digo esta ley 
catalana, los comercios de Barberà, permite abrir a todos los establecimientos que tengan 
menos de 300 m², todos los domingos y todos los festivos del año, no unos y ni otros, sino 
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todos. 
Y ¿qué hace la normativa catalana? Pues acaba restringiendo esto sólo a municipios de menos 
de 5000 habitantes y encima dice que no, que sólo para los que tengan 150 m². Realmente es 
una total restricción de los derechos de los comerciantes. También el número de horas de 
apertura de los establecimientos, esta normativa catalana dice que como máximo tienen que 
ser 72, cuando la normativa estatal son 90 horas.
Nuestro grupo no ve ningún avance ni nada de lo que ha dicho el Sr. Rivera porque realmente 
la conciliación de la vida familiar y laboral realmente es que para 800.000 personas en 
Cataluña que no tienen trabajo realmente no hay ninguna conciliación, lo que necesitan es 
trabajar y precisamente esta normativa catalana lo que va es precisamente en contra de ello.
Nuestro grupo, por lo tanto, no va a apoyar decisiones que vengan a dar validez a esta norma 
catalana que vulnera, como digo las competencias, incluso básicas del Estado, en la 
regulación y por lo tanto nosotros nos abstendremos de la votación.
Gracias.

Sra. Fuster: Nosaltres, des de la Plataforma no sé si és que som molt positius o que volem 
ser-ho o que ho hem vist com un pas endavant. 
Des del nostre partit veiem que aquest és un tema que s'acompanya a la legislació pertinent i 
que a més a més un tema que està parlat amb els comerciants, que està consensuat i que el 7 i 
28 de desembre han agafat aquestes dates per poder romandre els establiments oberts. Per 
tant, estem perfectament d'acord.
El nostre vot serà favorable, com no podia ser d'una altra forma, quan la qüestió a debatre fa 
referència als comerciants de la nostra ciutat, i que, a més a més, creiem que... nosaltres hem 
vist beneficiós en aquest sentit tant per ells, tal i com està la situació, perquè el fet de poder 
obrir dos dies més doncs potser farà que augmenti també les vendes i també no deixa de ser 
una oferta per al client i comprador doncs que té la possibilitat d'anar a comprar dos dies més. 

Tot el que tingui a veure en la millora per als nostres comerciants la Plataforma sempre estarà 
per la labor, per tant, ens alegrem per l'associació de comerciants de Barberà, per l'associació 
de paradistes del Mercat Municipal Onze de Setembre i per l'associació de comerciants del 
Centre Comercial de Baricentro.
Gràcies.

Sr. Ramon: Jo només volia simplement dir una cosa, no estic avui per massa sermons, però 
el que sí que volia deixar clar és una cosa, Jaime, no me sorprende que sea usted quién diga 
esto y en estos términos. Ustedes en muchos sitios de España donde están gobernando 
prácticamente han acabado con el comercio individual, con el comercio familiar, con el 
pequeño comercio. 
Yo le pediría que, por favor, vaya a ver a los comerciantes. Usted no me ha oído en la 
exposición o he hablado muy mal. Yo le he dicho que los comerciantes no tienen, los 
comerciantes pequeños a los cuales nosotros, amparándonos en estos dos días que les 
concedemos, que pueden abrir, me han mostrado que no tienen interés en hacerlo 
precisamente porque esto tiene unos condicionantes. 
Abrir significa pues tener más personal o sacrificar la vida familiar o una serie de cuestiones 
que nosotros desde el Ayuntamiento tenemos que variar perquè aquestes oportunitats les 
tinguin, però no és el que ells volen per tant, no presenti vostè... no me hable de panaceas 
históricas porque ustedes se han cargado el comercio en Madrid. 
El comercio familiar en Madrid no existe y en otras comunidades de España prácticamente ha 
desaparecido. 
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Es decir, no me hable... además no era una cuestión que tocara tampoco debatirlo aquí, sino 
simplemente lo que hemos hecho ha sido cumplir la ley.
Ya sé que esta ley como no es la suya pues ustedes están totalmente al margen de ella. 
Evidentemente me parece muy lógico. Ya le he dicho que no nos sorprende.
Gracias.

_____________________

3 APROVACIÓ DECLARACIÓ

3.1 EXP.: OMH/2014/0001. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ 
D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DELS HABITA TGES 
LLOGATS A TRAVÉS DE LA XARXA DE MEDIACIÓ PER AL 
LLOGUER SOCIAL GESTIONAT PER LA OMH.

APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL 
DELS HABITATGES LLOGATS A TRAVÉS DE LA XARXA DE MEDIACIÓ PER AL 
LLOGUER SOCIAL GESTIONAT PER LA OMH.

Expedient: OMH/2014/0001.

Atès el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. I la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual 
s’afegeix l’apartat 2 quater a l’article 74 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, en relació a noves bonificacions que a efectes de l’IBI poden regular les ordenances 
fiscals municipals.

Atesa l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles de l’exercici 2014, i 
l’article 5 de beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.

Vist l’informe emès per l’Oficina Municipal d’Habitatge en relació a la declaració d’especial 
interès o utilitat municipal, en el qual es justifica que els 43 immobles que formen part de la 
Xarxa de mediació per al lloguer social, i que figuren en el llistat annex, reuneixen els 
requisits necessaris per ser declarats d’especial interès i utilitat municipal per les actuals 
circumstàncies socials.

En conseqüència, es proposa l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Declarar els immobles que formen part la Xarxa de Mediació per al lloguer social, 
que figuren en el llistat annex, d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials.

SEGON: Notificar aquest acord a l’Oficina Municipal d’Habitatge i a les persones 
interessades.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es 
van produir les intervencions següents:

Sra. Conde: Bona nit.
Tal com diu el punt, evidentment aquest no és un punt de tràmit, com a l'anterior. És un punt 
prou important perquè el que demanem és l'aprovació de la declaració especial d'interès o 
utilitat als 43 habitatges que consten a l'expedient. 
Veiem que l'oficina municipal d'habitatge té una borsa de mediació de lloguer social. 
Aquesta borsa ofereix a ciutadans del municipi uns pisos de lloguer a uns preus assequibles, 
però de propietaris privats de la població. Per tant, veiem que és un valor afegit aquest servei 
que està donant l'oficina municipal d'habitatge aquest 95% de l'excepció de l'IBI per donar-li 
un impuls a la borsa i aconseguir el màxim de pisos possibles com he dit abans a preus 
assequibles pels ciutadans de la població.
Gràcies.

Sr. Rivera: Donarem suport a la proposta. Entenem que aquesta és una part de la tasca que 
ens hem compromès tot aquesta sala, aquest Consistori, ens hem proposat fer de l'habitatge 
un dret i entre les diverses actuacions que hem decidit una és aquesta. I aquesta és una de les 
d'incentivar el lloguer social, si això no ho aconseguim amb incentius, doncs evidentment hi 
ha d'altra part que estem treballant i que com abans l'hi posem fil a l'agulla millor.
Gràcies.

Sr. Fernández: Desde el grupo popular votaremos a favor. Simplemente hay dos cuestiones 
que me parecen importantes resaltar porque en el acuerdo de aprobación, se refiere a una 
normativa que es la ley reguladora de haciendas locales, se refiere a un precepto que es el 
incremento de los terrenos de naturaleza urbana. 
Entonces claro tampoco queda muy claro si lo que se quiere bonificar es el impuesto del IBI o 
al final todo, porque no queda claro. 
El informe técnico está muy claro, reconozco que el informe técnico, aparece bien 
especificado que solo es el IBI del 2014 y que, además, lo que se bonifica o debería 
bonificarse es en base a declarar la utilidad de la actividad en concreto de esos inmuebles, que 
es el alquiler. Sin embargo, cuando se lee uno sólo el acuerdo, que es al fin y al cabo lo que 
tiene validez, no el informe. No se especifica a efectos de que se declara la utilidad y ya no se 
declara sólo de la actividad sino de los bienes inmuebles en si y puede dar pie a confusiones 
que no puedan ser aplicables también del hecho de que se declare de especial utilidad el 
inmueble en si, no la actividad, a que una persona haga una reforma en ese piso pues también 
tendrá derecho al 95% de la bonificación en el ICIO que está esa reforma, que está esta 
misma bonificación. 
Entonces yo creo que habría que haber ajustado aquí, haber dicho que lo que se declara de 
especial utilidad es la actividad de alquiler de esos bienes inmuebles afectos. 
Entonces..., quizá habría que ponerlo así porque a efectos del impuesto del IBI para el año 
2014 porque sino no tiene un límite esto, se puede aplicar desde su declaración en años 
sucesivos.
En cualquier caso, nosotros votaremos a favor.
Gracias.

Sra. Pérez: Hola, bon vespre a tothom.
Des de la Plataforma entenem que la situació socio-econòmica tan delicada que estem vivint 
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l'habitatge és un dels grans problemes juntament amb l'atur de la nostra ciutadania.
Quan fèiem el debat sobre les ordenances fiscals ja vam valorar positivament, encara que 
pòtser insuficient, els beneficis fiscals per a tots els propietaris i propietàries que posessin els 
seus habitatges a disposició d'aquesta borsa per al lloguer social.
Entenem doncs que el punt del qual estem parlant avui forma part de la implementació 
d'aquest projecte i, per tant, donem el nostre vot favorable, ara només ens queda encoratjar a 
l'equip de govern a seguir treballant i buscar millors solucions per tal que tota aquesta xarxa 
de mediació per al lloguer social pugui donar el màxim de resposta al màxim de famílies que 
ho necessitin.
Moltes gràcies.

Sra. Conde: Bé, José Luís, tal com tu dius aquest és un incentiu. Amb els bancs estem 
treballant, no incentivant, sinó multant i demanant que els pisos que tenen buits els posin de 
lloguer a la borsa d'habitatges de l'oficina i el que fem amb els propietaris privats és 
incentivar perquè ja que han de deixar el pis amb unes garanties perquè tenen una 
assegurança de cobrament de sis mesos de lloguer en cas de impagaments i d'un 
acompanyament per part de l'oficina, doncs veiem que incentivar aquest al 95% de l'impost 
de l'IBI del 2014 a aquests 43 habitatges era prou important, amb això el que volem fer és 
donar una empenta, un pas endavant en aquest sentit.
El tema del expediente que me comenta el Sr. Jaime. Ruego que tome nota el Sr. Secretario 
por si hay alguna aclaración pero lo que está claro es lo que le acabo de decir al Sr. Rivera, se 
bonifica el 95% del importe del IBI del 2014 en las viviendas que actualmente dan el servicio 
de alquiler a ciudadanos del municipio a precio asequible, en este caso estamos aprobando el 
listado porque ya son peticiones que hay de los propietarios de 43 viviendas privadas cedidas 
a la bolsa de viviendas de alquiler social de la oficina d'habitatge.

_____________________

4 DONAR COMPTE

4.1 EXP.: RHSP14004. DONAR COMPTE DE CONCESSIÓ DE COMISSIÓ 
DE SERVEIS I DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE 
TRESORERIA.

DONAR COMPTE DE CONCESSIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS I DE PRESA DE 
POSSESSIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA.

Expedient: RHSP14004.

"ES DÓNA COMPTE AL PLE  dels següents actes i fets:

- Que mitjançant resolució de la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya de data 31 de març de 
2014, de conformitat amb l’art. 32 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió 
de llocs de treball reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, es concedeix a la senyora LÍDIA AGUILAR FABREGAT una comissió de serveis 
per ocupar el lloc de treball de Tresorera de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per un 
període màxim d’un any prorrogable, prèvia sol·licitud, per un any més en cas de no haver-se 
cobert el lloc de treball amb caràcter definitiu.
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- Que, amb data 8 d’abril de 2014, la senyora AGUILAR ha pres possessió del referit lloc de 
treball tal com consta a l’Acta que hi figura a l’expedient."

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

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

Sr. Báez: Hola, bona nit. 
Mireu, com cada any els funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter 
estatal han de participar en un pertinent concurs convocat per la cobertura de llocs de treball 
vacants que són reservats a secretaris/es, interventors/es o tresorers/es.
Derivat d'aquest concurs la Sra. Aguilar, com tots aquells funcionaris sense plaça en propietat 
se l'hi ha adjudicat una nova destinació a la que normalment i amb l'antiga llei venien 
renunciant de forma immediata mitjançant la petició a la Generalitat d'un nomenament 
provisional en aquest cas a Barberà o dels pobles o ciutats d'on provenien.
Tot això, s'efectuava per tant el mateix dia, és a dir, tant el cessament com la pressa de 
possessió i, per tant, no es produïa cap interrupció temporal ni variava la figura legal del 
nomenament provisional. La qual cosa passava any rere any per la qual cosa també s'estimava 
innecessari donar compte al Ple. 
Ara bé arran de la modificació de la llei 7/85, que introdueix LRSAL, incorporant un nou 
article o dintre de l'article 92 s'incorpora el 92 bis, sobre els funcionaris de l'administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, la Generalitat ha tingut que canviar de criteri.
Amb aquest criteri, què és el que ha fet la Direcció General d'Administració Local? Doncs ha 
considerat que ja no és possible de forma legal el nomenament provisional immediat, si no 
s'està prèviament dos anys en un altre municipi, per tant, què vol dir? Que la Generalitat no 
concedeix nomenaments provisionals sense aquests requisits dels dos anys. Per la qual cosa 
com que no és possible el nomenament provisional es fa necessari tirar d'una altra figura legal 
que és la comissió de servei. 
Què implica la comissió de serveis? La comissió de serveis implica que necessàriament 
aquells funcionaris una vegada li han adjudicat la nova plaça han de prendre possessió i 
després d'una setmana... no sé si són 7 dies hàbils, ja poden demanar la comissió de serveis 
amb un altre ajuntament. 
En aquest cas a la tresorera d'aquest ajuntament li va tocar en concurs la població de Sallent, 
es va incorporar al municipi de Sallent, va exercir de tresorera el temps legal necessari i una 
vegada transcorregut aquest temps el que ha fet és demanar una comissió de serveis a 
l'Ajuntament de Barberà. Comissió de serveis a la que òbviament ha accedit l'Ajuntament de 
Sallent i per tant, s'ha tornat a incorporar a aquest Ajuntament. 
Com que això no havia passat mai o aquesta figura mai l'havien tingut que utilitzar, la de la 
comissió de serveis, en aquest sentit, o fer pública, el que hem fet o hem considerat oportú és 
donar el trasllat al Ple i, per tant, donar compte.
Això o el vindrem fent, la comissió de serveis, per un any, té la possible pròrroga de fins a un 
altre any, la qual cosa vol dir que d'aquí a... doncs si ara estem al 2014, al 2016 es torni a 
repetir aquesta figura de donar compte en aquest lloc de treball en concret si mentrestant no 
se l'ha adjudicat de forma definitiva.
Gràcies.

_____________________
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5 RECONEIXEMENT DRET

5.1 EXP.: RHRR14005. RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PAR T 
PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 
2012.

RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012.

Expedient: RHRR14005.

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, disposà al seu article 2, la suspensió de 
l’abonament al personal del sector públic definit a l’article 22 de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 , de la paga extraordinària, la 
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al 
mes de desembre de 2012.

D’ençà que entrà en vigor el Reial Decret-llei esmentat, s’han succeït pronunciaments des de 
diferents àmbits i instàncies judicials i institucionals (és a destacar en aquest darrer àmbit, la 
Resolució de la Defensora del Pueblo, de data 15 d’octubre de 2012 i que remet a la 
fonamentació jurídica que el Tribunal Constitucional efectuà en relació amb la possible 
vulneració de l’article 33 de la Constitució espanyola derivada de l’aplicació del Real 
Decreto–Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público) que qüestionen l’abast i la procedència de l’aplicació íntegra 
d’aquesta mesura suspensiva.

La representació del personal de la Corporació municipal ha estat unànime, des de 
l’aprovació del RDL 20/2012, en el sentit de manifestar la seva plena disconformitat amb la 
mesura suspensiva derivada de la norma, concretant-se dita disconformitat en la reclamació 
formulada per la secció sindical d’UGT, en data 13 de juny de 2013, i en la reclamació 
formulada per la secció sindical de CCOO, en data 18 d’octubre de 2013.

En el marc descrit, la Diputació de Barcelona va formular consulta en relació amb els criteris 
d’interpretació legal de l’article 2 del citat RDL 20/2012, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, sent la resposta de la Subsecretaria d’Estat (escrit de data 
29.09.2012), la següent:

“(...) Por lo que a la cuestión propia de la consulta se refiere, procede la reducción de 
la paga extraordinaria de diciembre de 2012, y no en proporción al tiempo ya 
trabajado en el momento en que entró en vigor esta medida (15 de julio de 2012).”

D’acord amb la interpretació exposada i davant la situació d’inseguretat jurídica existent, 
aquesta Corporació resolgué aplicar aquest criteri, i suspendre íntegra la paga tal com 
manifestava el Ministeri. Tanmateix, la decisió corporativa es prenia sense perjudici de 
reconsiderar el criteri en cas de produir-se una modificació del context exposat que així ho 
justifiqués. En l’actualitat, l’escenari descrit i que fonamentà en aquell moment la decisió de 
l’Ajuntament ha variat.
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Així, la jurisdicció social, de conformitat amb la doctrina consolidada del Tribunal Suprem, 
en relació amb el caràcter de salari diferit meritat dia a dia que cal atribuir a les pagues 
extraordinàries (per totes, STTS de dates 04.04.2008, 21.04.2010, 05.11.2010, 21.12.2010 i 
10.03.2011) es manifesta en essència unànime, reconeixent l’existència d’una part ja meritada 
a la data d’entrada en vigor del citat RDL, el dia 15.07.2012, i conseqüentment s’expressa 
favorable a l’abonament proporcional d’aquesta. Són manifestació d’aquesta línia 
jurisprudencial, entre d’altres, les següents sentències:

- Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, Secció 5ª, Sentència de 14 de 
desembre de 2012, procediment 69/2012. El Tribunal estima parcialment la 
demanda interposada i condemna l’empresa pública demandada a l’abonament als 
treballadors afectats per conflicte col·lectiu de la part proporcional de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 meritada.

- Audiència Nacional, Sala Social, Auto d’1 de març de 2013, procediment 
322/2012. L’Audiència Nacional dicta interlocutòria per la qual s’acorda per 
unanimitat elevar qüestió d’inconstitucionalitat davant el TC, perquè resolgui si 
l’article 2 del RDL 20/2012, en la seva aplicació al personal laboral del sector 
públic ha vulnerat o no el principi d’irretroactivitat de drets individuals de l’article 
9.3 de la Constitució espanyola.

- Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, Secció 1ª, Sentència de 15 de 
març de 2013, recurs 4/2013. El Tribunal estima les demandes de conflicte 
col·lectiu interposades pels sindicats, declarant el dret del personal laboral 
d’administració i serveis de les universitats públiques madrilenyes a percebre les 
quantitats corresponents als serveis prestats amb caràcter previ a l’entrada en vigor 
del RDL 20/2012, és a dir, del període comprès entre els dies 1 de gener al 14 de 
juliol de 2012, respecte de la paga de Nadal corresponent a l’any 2012.

- Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, Secció 5ª, Sentència de 22 
d’abril de 2013, recurs 25/2013. El Tribunal, prèvia desestimació de l’excepció de 
litispendència, estima en part la demanda de conflicte col·lectiu i declara el dret 
dels treballadors afectats pel conflicte a percebre en concepte de paga de Nadal del 
mes de desembre de 2012 les quantitats corresponents als serveis prestats amb 
caràcter previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012.

- Tribunal Superior de Justícia de la regió de Múrcia, Sala Social, Sentència de 3 de 
juny de 2013, recurs 5/2013. El Tribunal estima en part el recurs de suplicació i 
declara el dret del personal laboral a percebre les quantitats corresponents als 
serveis prestats amb caràcter previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, respecte 
de la paga extraordinària de Nadal.

- Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, Sala Social, Sentència d’11 de juliol de 
2013, recurs 301/2013. El Tribunal desestima la pretensió formulada pels sindicats 
consistent en què s’elevi qüestió d’inconstitucionalitat respecte dels articles 2, 3 i 7 
del RDL 20/2012, desestimant la pretensió principal que es deixi sense efecte la 
pràctica duta a terme per Aragonesa de Servicios Telemáticos consistent en el no 
abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 i estimant la 
pretensió subsidiària, reconeixent als treballadors afectats pel conflicte, el dret a la 
percepció de la part proporcional meritada de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012.

- Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, Secció 5ª, Sentència de 15 de 
juliol de 2013, recurs 34/2013. El Tribunal estima en part la demanda de conflicte 
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col·lectiu i declara el dret del personal laboral dels hospitals afectats a percebre les 
quantitats corresponents als serveis prestats amb caràcter previ a l’entrada en vigor 
del RDL 20/2012, és a dir, del període comprès entre els dies 1 de juny i 14 de 
juliol de 2012, respecte de la paga de Nadal corresponent a l’any 2012.

En l’ordre contenciós administratiu ja s’han produït els primers pronunciaments judicials 
sobre la qüestió debatuda i aquests són unànimes en el sentit de reconèixer el dret a la 
percepció de la dita paga extraordinària en la quantia corresponent als serveis prestats entre 
els dies 1 de juny al 14 de juliol de 2012, previs, per tant, a l’entrada en vigor del RDL 
20/2012. Com a mostra d’aquesta línea jurisprudencial en l’àmbit administratiu es destaquen 
les següents sentències:

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palència, Sentència 186/2013, de 29 de 
maig. Diputació de Palència. Abonament de la part proporcional de la paga 
extraordinària generada abans de l’entrada en vigor del RDL 20/2012. Abonament 
procedent.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, procediment abreujat 
84/2013, Sentència de 26 de juliol de 2013. Ajuntament de Mataró. Estimació 
parcial del recurs. Abonament procedent a la recurrent dels emoluments ja meritats 
entre l’1 de juny de 2012 i el 14 de juliol de 2012.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Saragossa, Sentència 200/2013, de 12 
de setembre de 2013. Desestima el recurs interposat contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Calatorao que autoritzava l’abonament dels 44 
dies, des de l’1 de juny de 2012 fins el 14 de juliol de 2012.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 27 de Madrid, Sentència de 25 de setembre 
de 2013 contra la resolució de la Viceconsellera d’organització educativa de la 
Comunitat de Madrid. Condemna a l’abonament de la part proporcional de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Ceuta, procediment abreujat 151/2013, 
Sentència de 30 de setembre de 2013. Declara el dret del personal de la Ciutat 
Autònoma de Ceuta a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de 
Nadal de 2012 corresponents als serveis prestats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del RDL 20/2012.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, procediment abreujat núm. 
258/2013-E, contra el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Condemna a dita Administració a l’abonament de la part proporcional de la paga 
extraordinària de desembre de 2012 meritada entre els dies 1 de juny de 2012 i 14 
de juliol de 2012, ambdós inclosos. 

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, procediment abreujat núm. 
85/2013-A, dictada contra la Diputació de Barcelona, i que declara el dret de 
l’actor a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de mes de 
desembre de 2012, meritada entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012.

Paral·lelament, han estat plantejades vàries qüestions d’inconstitucionalitat que, sumades a 
les inicialment plantejades en seu social quasi arriben a la veintena, fonamentades totes elles 
en la possible vulneració dels articles 9 i 33 de la Constitució espanyola. Val a dir però, que 
el Tribunal Constitucional encara no s’ha pronunciat al respecte.

Tanmateix, com argument que fonamentaria segons el mateix TC, el criteri interpretatiu 
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adoptat pels jutjats, cal fer esment de la interpretació que “a sensu contrario” efectuà el TC 
en les resolucions interlocutòries 162/2011, de 13 de setembre i 179/2011, de 13 de 
desembre, com a conseqüència de dues qüestions d’inconstitucionalitat plantejades en relació 
amb diversos preceptes del Real Decreto–Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público , i que han estat recollits en la 
fonamentació jurídica d’alguna de les sentències recentment dictades pels jutjats contenciosos 
que resolen sobre el RDL 20/2012 (per exemple, la sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Saragossa, 200/2013, de 12 de setembre).

En aquelles resolucions interlocutòries, el TC analitza un seguit de qüestions derivades de 
l’aprovació de les mesures previstes en el RDL 8/2012, d’entre les quals ens referirem als 
raonaments que efectua en relació a la qüestió que ara es debat (Fonament de dret setè, apartat 
c), de la resolució interlocutòria 179/2011, de 13 de desembre.

“(...) El Juzgado promotor de la cuestión fundamenta como ha quedado expuesto, la 
pretendida vulneración del art. 33.3 CE, en la afirmación que el artículo 1 del RDL 
8/2010 recorta derechos económicos adquiridos de los funcionarios públicos 
reconocidos por toda la anualidad presupuestaria por la Ley 26/2009 de PGE para el 
2010. Ahora bien, tal argumento carece de fundamento por cuanto la reducción de 
retribuciones impuesta por el artículo 1 del RDL 20/2010, mediante la modificación de 
los artículos 22, 24 y 28 de la Ley 26/2009, de PGE para el 2010, lo es con efectos de 1 
de junio de 2010, respecto de las retribuciones vigentes a 31 de mayo de 2010, esto es, 
afecta a derechos económicos aún no devengados por corresponder a mensualidades en 
las que aún no se ha prestado el servico público y, en consecuencia, no se encuentran 
incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar de derechos 
adquiridos o de los que los funionarios hayan sido privados sin indemnización 
(artículo 33.3 CE) ni de una regulación qua afecta retroactivamente a derechos ya 
nacidos”.

En relació amb les qüestions d’inconstitucionalitat plantejades és a destacar la recent 
Sentència 52/2013, dictada el 17 d’octubre de 2013, per la sala social del TSJ de Catalunya, i 
que defuig de la pretesa inconstitucionalitat de l’article 2 del RDL 20/2012, fent seva la 
doctrina judicial posterior a l’aprovació del RDL (STSJ Madrid de 14.12.2012) i que es 
pronuncia en els següents termes:

“(...) A partir de ahí en el caso ahora planteado, hemos de tener en cuenta que en la 
paga extra de diciembre de 2012, suprimida por el repetido RDL 20/2012, se liquida el 
importe correspondiente referido al período 1 de enero a 31 de diciembre, por lo que a 
la fecha de entrada en vigor el 15.07.2012 los trabajadores ya habrían hecho suya la 
parte proporcional de la paga extra que confluye a esa fecha.

Por lo tanto, el art. 2.5 del RDL 20/2012 cabe interpretarlo en tal sentido obviando así 
su inconstitucionalidad, por la retroacción que, en otro caso, se produciría de entender 
que el precepto sugiere pura y simplemente la supresión de la paga extra de diciembre 
de 2012 sin ninguna otra matización, cuando la interpretación que parece más  
correcta sería la de que dicha supresión no afecta a los importes ya devengados por el 
trabajador en el momento de su entrada en vigor, al ser tal la interpretación más 
acorde con el texto constitucional. (...)”
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Reflexió que acull també la recent jurisdicció contenciosa, és a destacar la Sentència núm. 
794/2013, del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, de 13 de novembre de 2013, i que és 
la primera sentència d’un Tribunal Superior de l’ordre contenciós que es dicta en aquesta 
matèria. Aquesta sentència que reitera el criteri adoptat per anteriors resolucions dels 
tribunals superiors de justícia, per bé que en seu social (així les de TSJ Madrid de  
25.09.2013 i de 22.04.2013), es manifesta en els següents termes:

“(...) Por un lado , el art. 2 del RDLey 20/2012, admite una interprestación conforme a 
la CE, bajo el canon lógico, sistemático y finalista antes expuesto. La norma suprime 
la paga extraordinaria de diciembre pero referida a la paga extraordinaria no 
devengada, o en otras palabras, a la paga extraordinaria generada tras la entrada en 
vigor inmediatamente ulterior a la publicación del Decreto Ley. No afecta el RDLey 
20/2012 a la paga extraordinaria que en el momento de entrar en vigor la norma ya se 
había devengado paulatinamente día a día bajo la única norma entonces vigente, 
forma parte de la esfera de derechos económicos de los funcionarios, pendiente 
únicamente de su ulterior abono.

(...) Por otro lado, la interpretación expuesta es la única que salva la conformidad con 
la CE de la medida impuesta por el citado RDL. En efecto, si la publicación del RDL 
fuese indiferente al efecto retroactivo, es evidente que la situación de “extraordinaria y 
urgente necesidad” que lo inspira y fundamenta su utilización (art. 86 CE), no 
concurriría ya que para el demoledor efecto retroactivo podría haberse demorado la 
publicación de tal norma hasta finales de noviembre o (...)”

Aquest és el criteri que realitzà el propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en 
dictar les instruccions sobre la interpretació legal de l’article 2 del RDL 20/2012, recollida, 
entre d’altres, en l’escrit de la Subdirecció General de data 29 de setembre de 2012, que es 
reprodueix seguidament:

“(...) respecto de las liquidaciones practicadas antes del dia 15.07.2012, como 
consecuencia de la finalización de contratos temporales de trabajo, o con motivo u 
ocasión del cese o la baja del personal funcionario o laboral, no procederá exigir 
reintegro alguno a los afectados como consecuencia de la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012. Si por cualquier circunstancia, el citado 
personal funcionario o laboral hubiera pasado a tener con posterioridad al 15 de julio 
de 2012 una nueva relación jurídica con la Administración, tampoco podrá practicarse 
compensación o exigir reintegro alguno por las cantidades que fueron abonadas con 
ocasión de la liquidación de su anterior relación antes de la entrada en vigor de la 
supresión de la paga extrordinaria de diciembre de 2012. (...)”

Per tot l’anterior, en el marc establert per l’article 37.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aquesta Corporació municipal i les organitzacions 
sindicals CCOO, SPPM-Cat i UGT han assolit en el si de la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes l’Acord de data 15 de gener de 2014 que es transcriu literalment a 
continuació:

“ Primer.- RECONÈIXER el dret del personal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a 
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l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el 
període comprès entre els dies 1 de juny i el 14 de juliol de 2012 (44 dies).

Segon.- INICIAR els tràmits jurídics i econòmicopressupostaris que siguin necessaris 
per tal de poder fer efectiu l’abonament de la part meritada esmentada de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 a aquell personal de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès que acrediti el dret el més aviat possible, preferentment abans del 
mes de juliol de 2014.

Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, l’Ajuntament ho 
comunicarà a la representació de la part social i procedirà a la deducció íntegre de la 
quantia abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinària que 
correspongués abonar al personal.

Tercer.- ESTABLIR que la percepció de la part meritada esmentada de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 comportarà, en idèntica quantia a la que 
es percebi en concepte de part meritada, la minoració del límit màxim individual 
(1.000,00 €) de la bestreta de la paga extraordinària del mes de desembre de 2014 
que cada empleat/da municipal pot sol·licitar.

Quart.- DONAR trasllat del present acord als òrgans rectors de les empreses 
municipals i fundacions d’aquesta Corporació municipal, per a què aquests, en l’ús 
de les seves facultats i competències, i si ho estimen oportú, adoptin les mesures que 
estimin adients.”

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les atribucions 
atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, conforme a la redacció donada al mateix 
per la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985  i, demés normativa 
concordant i d’aplicació,

S’ACORDA:

Primer.- APROVAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, de data 15 de gener de 2014, que es transcriu a 
continuació:

“ Primer.- RECONÈIXER el dret del personal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a 
l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el 
període comprès entre els dies 1 de juny i el 14 de juliol de 2012 (44 dies).

Segon.- INICIAR els tràmits jurídics i econòmicopressupostaris que siguin necessaris 
per tal de poder fer efectiu l’abonament de la part meritada esmentada de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 a aquell personal de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès que acrediti el dret el més aviat possible, preferentment abans del 
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mes de juliol de 2014.

Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, l’Ajuntament ho 
comunicarà a la representació de la part social i procedirà a la deducció íntegre de la 
quantia abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinària que 
correspongués abonar al personal.

Tercer.- ESTABLIR que la percepció de la part meritada esmentada de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 comportarà, en idèntica quantia a la que 
es percebi en concepte de part meritada, la minoració del límit màxim individual 
(1.000,00 €) de la bestreta de la paga extraordinària del mes de desembre de 2014 
que cada empleat/da municipal pot sol·licitar.

Quart.- DONAR trasllat del present acord als òrgans rectors de les empreses 
municipals i fundacions d’aquesta Corporació municipal, per a què aquests, en l’ús 
de les seves facultats i competències, i si ho estimen oportú, adoptin les mesures que 
estimin adients.”

Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a la seccions de Recursos Humans, 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament als efectes del seu compliment, així com al 
Comitè Unitari de Personal.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS 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: Tal i com diu l'enunciat es tracta de reconèixer i, per tant, abonar en el moment que 
sigui oportú la part proporcional de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre 
de l'any 2012 meritada a l'entrada en vigor de la llei 2/2012, és a dir, seria pagar o abonar la 
part corresponent entre l'1 de juny del 2012 i el 14 de juliol de 2012, estaríem parlant de 44 
dies respecte a 180 dies, tot i que des del primer moment tant l'Ajuntament com la part social 
han mantingut una disconformitat plena amb la pròpia llei i amb la mesura suspensiva de la 
norma. Després de les consultes que vam formular al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques la contestació d'aquest al mes de setembre de l'any 2012, doncs totes no només a 
l'Ajuntament de Barberà, totes les administracions vam optar en aquell moment davant 
aquella inseguretat jurídica per la reducció total de la paga extraordinària i no en proporció 
del temps treballat.
No obstant això, com podran veure a tota la proposició, tota la proposta de resolució ja hi 
consta una sèrie de sentències que no enumero, òbviament, perquè ja estan aquí, que són 
moltes de tribunals tant de l'ordre social com de l'ordre contenciós administratiu, que 
finalment han interpretat o reconegut que la part esmentada, que la part meritada o devengada 
sí que deu ser abonada i no m'estic referint només, com teniu aquí a primeres instàncies, és a 
dir, a jutjats socials i contenciosos, sinó també em refereixo a tribunals superiors de justícia 
tant de diverses comunitats com diferents seccions d'aquestes comunitats, i ara també, entre 
aquesta proposta de resolució del dia d'avui, de sentències també del Tribunal Suprem, així 
com també de l'Audiència Nacional i que juntament amb les qüestions d'insconstitucionalitat 
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que es van plantejar, que van arribar fins a 30, les possibles vulneracions que es feien de 
l'article 9 i 33 de la Constitució. 
Per tant, i per no estendre'm més, acordaríem aprovar l'acord de la mesa de negociació i, per 
tant, reconèixer el dret de tot el personal de l'Ajuntament a percebre l'import del període 
meritat de la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal de l'any 2012, equivalent a 
44 dies, com he dit abans, que va ser el temps transcorregut entre l'1 de juny i el dia d'entrada 
en vigor de la llei, que va ser el 14 de juliol, com deia abans.
Iniciar, per tant, els tràmits jurídics i econòmics pressupostaris que siguin necessaris per fer 
efectiu aquest pagament, i en aquells casos en que els treballadors hagin sol·licitat bestretes 
sobre la paga, deduir, òbviament, d'aquestes la quantitat idèntica a l'abonada i deduir també el 
límit màxim de bestretes sobre aquest concepte en la part meritada i abonada.
Així mateix, i per acabar també donaríem compte als òrgans de direcció de les empreses i 
fundacions d'aquesta Corporació perquè en l'ús de les seves facultats i competències actuïn 
també de conformitat amb el que avui acordem.
I donariem trasllat, òbviament, a Recursos Humans, a la Tresoreria, a Intervenció i al Comitè 
Unitari.
Gràcies.

Sr. Rivera: El nostre grup donarà suport  a la proposta, evidentment, com ho diem, significa 
que als funcionaris públics, els empleats públics, els robaran una miqueta menys, perquè 
realment els empleats en aquest cas de l'Ajuntament de Barberà, els robaran una mica menys 
perquè malauradament des de l'any 2010 ens hem trobat que els governs centrals, primer el 
del Sr. Zapatero i després amb més ensanyament, si cap, el del Sr. Rajoy, doncs s'han dedicat 
a fer pagar la crisi als pensionistes i als treballadors, i en aquest cas, als empleats públics. 
Per tant, evidentment, són coses que hem d'estar en contra que la crisi la paguin aquests. 
Només donaré dues dades i espero que el Partit Popular, el Sr. Fernández ara no comenci amb 
“...y tú más” “El Partido Socialista lo hizo...”, espero que no perquè estem parlant de drets 
dels treballadors i treballadores. 
Des que va començar la crisi els bancs, les entitats financeres en aquest país han rebut cent 
dos mil milions d'euros, en ajuts. Recentment, se'ls avalarà amb quaranta mil milions més 
d'euros. Això són dues dades que diuen qui està pagant la crisi i, evidentment, qui l'hauria de 
pagar no l'esta pagant, per tant, donem suport a aquesta proposta, però continuem denunciant 
que des del govern central haurien de rectificar.

Sr. Fernández: Brevemente, para decir que votaremos a favor. 
Tampoco voy a contestar realmente a su intervención, Sr. Rivera. 
Lo único que tengo que decir es que usted siempre insiste en que se rescate la banca. La 
banca, tenemos que decir las cosas claramente, la banca que se ha rescatado era su banca 
pública, la que usted decía las cajas de ahorros, los bancos Santander, el BBVA,... la banca 
privada no ha sido rescatada, ha sido la banca pública, esa que estaba manejada por políticos, 
entre ellos también de su partido y todas estas deudas que tenemos que pagar ahora son de 
épocas entre ellas pues también era de su tripartito como dejó Cataluña totalmente en la ruina 
y por lo tanto, cuando desaparecen los gobiernos quedan las deudas y la deuda es enorme. 
Por lo tanto, no puede decirse que el Gobierno Central está restringiendo derechos o está 
haciendo pagar la crisis a los más débiles porque precisamente todas las reformas que se han 
estado haciendo han ido precisamente en el sentido contrario, en evitar en la medida de lo 
posible que se agravara la situación. 
Gracias.
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Sra. Pérez: Hola de nou.
La Plataforma Ciutadana per Barberà també votarà a favor i entenem que bé, s'ha dit una mica 
de tot, però que dintre de les grans mesures que s'han adoptat des del govern del PP eren del 
tot necessàries per garantir l'estabilitat pressupostària del foment de la continuïtat, és conegut 
per tots i totes conegut aquest RD 20/2012, com han comentat abans afecta a un sector més 
que a uns altres.
Tal i com queda recollit a la part expositiva hi ha hagut diverses sentències en aquest sentit i 
pronunciament de diferents institucions entre d'elles la de la Defensora del Pueblo, que parla 
de possibles vulneracions, i aquest és el problema, que estem posant, com sospitant de com 
funciona el sistema i ataquem sempre a qui més ho necessita. 
No serem nosaltres qui posarem en dubte tot el que ells diuen, entenem que, malgrat en el seu 
dia l'Ajuntament va aplicar la norma en la seva versió més estricta, com deia abans el Sr. 
Báez per la incertesa del moment, rectificar és de savis i, per tant, estem d'acord amb aquest 
nou plantejament i així reconèixer l'abonament proporcional de la part meritada abans de 
l'entrada en vigor de la llei, tal i com va manifestar el Tribunal Suprem.
Entenem que el regidor de l'àrea d'Hisenda estarà buscant i se'ns pot comentar si ja tenen 
previst d'on sortirà aquesta partida per fer front a la situació o com ho resoldrà.
Moltes gràcies.

Sr. Báez: En qualsevol cas, agrair la votació de tothom.
Posar en coneixement un tema i és que a pesar de la prohibició, com ha dit, com jo he dit a la 
meva intervenció el personal de l'Ajuntament de Barberà se li va posar a disposició una 
bestreta que en alguns casos arribava gairebé el 90 i el 80% de la paga extraordinària. Per la 
qual cosa, no han tingut aquesta falta de liquidisa econòmica o familiar que altres funcionaris, 
obviament sí que heu patit.
Per tant, jo entenc, no sé si ha de contestar el Xavier, però sinó també us puc dir jo, que hi ha 
molta gent que ha fet ús d'aquesta bestreta i altra, que òbviament, no ha fet ús de la bestreta i, 
per tant, hauran de cobrar aquesta part proporcional de 44 dies de forma directa i quan 
s'acordi pagar-la, per tant, aquí sí que el regidor d'Hisenda sí que ens explicarà com. Per a la 
resta del personal, la majoria del personal que sí que va demanar bestreta, tal i com ha dit el 
que es farà restar-la d'aquesta bestreta i a més continuarem amb una bestreta fins que s'alliberi 
totalment la paga. El que passa deduirem la part que ara està meritada i que abonem, serà el 
que deduirem de la bestreta inicial pactada amb el comitè unitari, però sí que és cert que la 
part d'aquella gent que no ha demanat res es tindrà que solventar des de l'àrea d'Hisenda.

Sr. Garcés: Des del punt de vista de Tresoreria, com molt bé deia el primer tinent d'alcalde, 
no representa un import significatiu perquè ja s'ha avançat aquests diners, el que sí que s'ha de 
veure l'altra part, la part pressupostària, és a dir, això s’ha d’assignar a una partida 
pressupostària que, afortunadament, és un tema de capítol 1. com sabeu, tot el capítol 1 està 
vinculat, amb el qual en principi només amb tot allò que sempre sobra del capítol 1, ja ens 
donarà sense fer cap modificació de crèdit per poder fer front a tot això. 
Si aquest acord s'hagués pres al gener, potser encara no teníem aquest sobrant, però a l'alçada 
que estem ja a finals d'abril, o quan es pugui fer al maig o al juny doncs en principi ja tindrem 
solvència des d'aquest punt de vista en les partides pressupostàries i no significarà cap 
increment del pressupost municipal.

_____________________
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6 APROVACIÓ REGLAMENT

6.1 EXP.: SSPP-U043-N027140001. APROVACIÓ DEL REGLAMENT 
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL  
D'INFANTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

APROVACIÓ DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL MUNICIPAL D'INFANTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

Expedient: SSPP-U043-N027140001. 

1. Amb l’objectiu de promoure la participació activa dels infants i adolescents en tots els 
àmbits de la vida com a pas necessari perquè aquests assumeixin la seva responsabilitat social 
i esdevinguin un motor de transformació social. 

2. Per tal de continuar treballant per desenvolupar el contingut de la Carta de Ciutats 
Educadores (signada al 1994). Un concepte de ciutat educadora amb el qual l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès està compromès, que va més enllà de les actuacions dels centres educatius 
i de la Regidoria d’Educació, i que està vinculat a tots els àmbits del govern de la nostra 
ciutat. Entenent l’educació com un procés permanent educatiu i d’aprenentatge al llarg de tota 
la vida i com un element clau per a la convivència, la cohesió social i el coneixement, en el 
qual hi participa tota la societat. 

3. Atès que el 20 de novembre de 1989 les Nacions Unides aprova la Convenció sobre els 
Drets de l'Infant. Una nova percepció del que és la infantesa i de les seves capacitats que s'ha 
anat obrint pas, lentament però inexorablement, en el si de les nostres normes, polítiques, 
plans i actuacions vers el col·lectiu de menors d'edat i que suposa el reconeixement de la 
condició de ciutadans i ciutadanes de ple dret dels infants i adolescents.

4. Atès l’article 34 de la Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència que defineix el Dret de Participació dels infants: «Els infants i els adolescents 
tenen el dret de participar plenament en els nuclis de convivència més immediats i en la vida 
social, cultural, artística i recreativa de llur entorn. Els poders públics els han d’oferir les 
oportunitats necessàries perquè s’incorporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord 
amb llur grau de desenvolupament personal.» 

I l’article 27 d’aquesta mateixa Llei que fa referència, de forma expressa, als consells de 
participació territorial i nacional dels infants i adolescents:  “Les administracions locals han 
de crear consells de participació territorial per tal de donar als infants i als adolescents 
l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.” 

5. Tenint en compte el que asssenyala el document de bases del Pacte per a la infància a 
Catalunya en el seu apartat 1.3 dedicat al desenvolupament de la participació: La participació 
dels infants i adolescents en tot allò que els afecta és el que configurarà el seu estatus de 
ciutadà/na i, per això, es considera inimaginable el disseny de polítiques públiques en 
qualsevol àmbit elaborat d’esquena a aquest col·lectiu. L’exercici de la participaciósocial és 
una manera de reconèixer-los com a grup humà, amb compromisos i lleialtat cap al grup de 
pertinença i els interessos comuns, i que exigeix la garantia de drets i deures i el seu 
desenvolupament operatiu (participació civil, política, social i cultural).
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I en el seu apartat 1.4 que fa referència expressa als consells municipals i consell nacional de 
la infància i els defineix com a espais de reunió per a exercir els seus drets de participació, 
d’observació de la ciutat des de la mirada dels nenes i nenes, de formació on aprendre el sentit 
i el significat que té participar, d’ús de procediments i valors democràtics on tenen 
l’oportunitat d’exercitar la seva formació ciutadana de participació.

6. Atès el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional 
dels infants i els adolescents de Catalunya que en el seu preàmbul assenyala el dret de tots els 
infants i adolescents a ser escoltats i tinguts en compte com un dels valors fonamentals de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. Per aquesta  raó, el Comitè dels 
Drets de l’Infant de Nacions Unides va publicar el juliol de 2009 l’Observació general 
número 12, en què s’insta els governs a desenvolupar el dret de l’infant a ser escoltat en tots 
els afers que li afectin i a tenir en compte les seves opinions.

Aquest Decret també assenyala que els consells, tant el nacional com els locals, han de 
garantir una participació real i democràtica; han de tenir un protagonisme real, no sols formal, 
i han de ser una eina, no un objectiu en si mateix. En aquest sentit, el Consell Nacional i els 
consells locals han de garantir una representativitat social àmplia, procurar una representació 
proporcional de gènere i d’edats i vetllar per la representació d’aquells col·lectius més 
vulnerables, amb més dificultats d’accés, amb necessitats especials o en risc d’exclusió social. 
En aquests col·lectius més vulnerables es consideren especialment els infants i els i les 
adolescents amb discapacitats (física, psíquica o sensorial), els pertanyents a minories 
ètniques, els nois i les noies d’origen immigratori i aquells que estan sota mesures protectores, 
entre altres possibilitats.

7. Tenint en compte els articles 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
Locals que estableixen que el Ple de la Corporació podrà acordar l’establiment de Consells 
Sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves 
associacions en els assumptes municipals. Aquests Consells Sectorials desenvoluparan 
funcions d’informe i proposta en relació a les iniciatives municipals, éssent el Ple Municipal 
el que ha d’establir la seva composició, organització i àmbit d’actuació.

8. Vista la postestat reglamentària que ostenta aquesta administració local en virtut de l’article 
8.1 i 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i de conformitat amb els articles 60 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny.

9. Atès que, en funció del que s’estableix a l’article 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
Ajuntaments, per acord del Ple, poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb el 
àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat 
d’integrar la participació de la ciutadania i de llurs associacions en els assumptes municipals.

10. Atès que a l’article 82 sobre els Òrgans de participació ciutadana del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, es recull que l’Ajuntament podrà crear 
organismes de participació i control ciutadà per acord de la majoria absoluta del Ple 
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Municipal. Els consells de participació i les comissions ciutadanes que es creïn poden ser de 
naturalesa territorial o sectorial, amb caràcter estable o amb una comesa específica.

11. Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de crear un instrument de 
consulta i participació amb l’objectiu de canalitzar aquesta participació infantil a la ciutat i de 
faciliti espais de trobada als nens i nenes per reflexionar, parlar, prendre decisions i fer 
propostes sobre aquells aspectes relacionats amb la vida quotidiana de la seva ciutat que 
consideren necessaris per millorar les condicions de vida de tota la ciutadania.

12. Atès el Programa Municipal d’Educació, aprovat per la Junta de Govern Local de data 17 
d’octubre de 2013, que en el seu apartat Participació de la comunitat educativa, recull el 
projecte de creació del Consell Municipal d’Infans de Barberà del Vallès.

13. Ateses les aportacions elaborades pels infants participants durant el procés participatiu de 
creació del Consell Municipal d’Infants, document que s’adjunta a aquest expedient.

14. Tenint en compte que l’Ajuntament de Barberà del Vallès garantirà l’acompanyament de 
la tasca dels infants participants en el Consell amb el personal educador necessari.

15. Tenint en compte el text preliminar aprovat per la Comissió d’estudi, constituïda per a 
l’elaboració i aprovació del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal 
d’Infants de Barberà del Vallès segons decret d’alcaldia de data 14 de gener de 2014.

A proposta de la tinenta d’alcaldia amb competència específica de gestió en matèria 
d’educació, Sra. Mònica Maya González, es proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció del següent:

ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell 
Municipal d’Infants adjunt en aquest expedient i que s’estructura en els següents apartats:  

- Exposició de motius
- Marc legal
- Definició, objectius i atribucions del Consell Municipal d’Infants
- Composició inicial del Consell Municipal d’Infants
- Primer procés d’elecció dels infants membres del Consell
- Durada del període de representació i incorporació de nous membres
- Organització i funcionament del Consell Municipal d’Infants
- Relació amb les famílies dels infants representants del Consell 
-Coordinació dels agents socioeducatius implicats en el desenvolupament de l’activitat del 
Consell
- Difusió de l’activitat del Consell Municipal d’Infants
- Disposicions finals

SEGON: Sotmetre a informació pública el present acord, juntament amb el projecte de 
reglament inicialment aprovat, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), a un diari de comunicació escrita de difusió en la ciutat i al tauler d’edictes de 
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l’Ajuntament. El termini d’informació pública, dintre del qual es poden presentar al·legacions 
o suggeriments, serà de trenta dies a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades.

TERCER: Disposar que, si no es formula cap alegació o suggeriment durant l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament aquest Reglament, sense necessitat d’acord 
posterior. 

QUART: Procedir a continuació, un cop aprovat definitivament, a la publicació del text 
íntegre del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal d’Infants, de la 
forma següent: 

- Al tauler d’Edictes i al BOPB: el text íntegre del Reglament.
- Al DOGC: la referència del BOPB on s’hagi fet la seva publicació. 

CINQUÈ: Trametre igualment a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini dels quinze dies següents, l’acord d’aprovació definitiva del 
Reglament d’Organització i  Funcionament del Consell Municipal d’Infants i la còpia íntegra 
i fefafent d’aquest. 

SISÈ: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la tinenta d’alcaldia 
amb competència específica de gestió en matèria d’educació, Sra. Mònica Maya Gonzàlez, 
per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució dels acords 
aprovats.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 15 (9 PSC; 4 PCPB; 2 CiU)  
Vots en contra:
Abstencions: 6 (4 PP; 2 ICV-EUiA)

_____________________

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. Maya: Molt bona nit a tothom.
Bé, com tenim al punt de l'ordre del dia, ens trobem davant d'una proposta d'aprovació d'un 
nou òrgan de participació, un nou òrgan participatiu, que hem tingut també l'oportunitat de 
comentar i de debatre en les diferents comissions informatives que hem fet en els últims 
mesos.
Aquest reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal d'Infants respon a la 
voluntat de l'Ajuntament de Barberà perquè els infants de la ciutat puguin exercir la 
ciutadania de ple dret, impulsant i creant un instrument de consulta, de participació infantil a 
la ciutat per tal de poder facilitar aquest espai de trobada de nens i nenes per reflexionar, per 
parlar, per debatre, per prendre decisions, per compartir experiències, per fer propostes sobre 
diferents aspectes relacionats amb la vida quotidiana de la ciutat, per tal... i amb l'objectiu 
sobretot de poder millorar-la i transformar-la.
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Aquest reglament està emmarcat dintre del concepte de ciutat educadora amb la qual 
l’Ajuntament de Barberà està compromès, i que va més enllà de totes aquelles actuacions dels 
centres educatius, de la pròpia regidoria d’Educació i que estan vinculats a tots els àmbits de 
govern de la nostra ciutat, on entenem que l’educació és un procés permanent educatiu i 
d’aprenentatge al llarg de tota la vida. I que és un element clau per la convivència, per la 
cohesió social i el coneixement, en el qual ha de participar tota la societat.
És per això que una mica amb la col·laboració i la implicació de tots els agents 
socioeducatius de la ciutat, aquesta col·laboració és necessària i és totalment imprescindible. 
Aquests agents socioeducatius (els centres educatius, les AMPA’s, les entitats de lleure, les 
entitats veïnals...) han estat i seran informats de tot el procés a través de les pròpies 
estructures de participació interna, que després ens ajudaran també a col·laborar en 
l’articulació de la informació, en com traslladarem aquesta informació de les entitats i dels 
moviments veïnals, de les AMPA's, de les escoles, al propi consell d'infants i al revés també 
de com faran arribar les propostes del consell d'infants a la resta de nens i nenes.
El reglament, de manera molt resumida, a l’exposició de motius del punt de l'ordre del dia del 
ple, tenim i recull tot un marc legal, que està especificat, en el qual es fa i es basa aquesta 
proposta. Defineix també una mica la composició i l'organització inicial d'aquest consell 
d’infants, on qualsevol nen/a de la ciutat nascut del 2003 al 2004, pot formar part d’aquest 
primer Consell municipal d’infants. Que aquesta elecció dels primers infants es farà amb 
sorteig a partir de les dades del padró municipal entre la població infantil nascuda entre l’any 
2003 i 2004. 
El nombre de representants del consell d’infants serà de 24 infants, serà paritari i garantirà la 
presència d’un mínim de 3 infants per cadascuna de les escoles de la ciutat.
Cada curs escolar es realitzarà un nou acte de constitució per tal d'incorporar els nous 
membres i correspondrà renovar la meitat d'aquests representants. Comentar tal com hem 
explicat també a les comissions informatives que en aquest primer consell d'infants el que es 
farà és que la durada del mandat d'aquests primers consells d'aquests primers nens que siguin 
representants serà de dos anys per tal de començar a iniciar tota la dinàmica d'aquest nou 
òrgan de participació.
Un cop acceptada la participació dels infants que siguin escollits mitjançant aquest sorteig, es 
realitzaran reunions amb les famílies d'aquests infants i un taller amb els propis infants 
escollits per tal de donar tota la informació i poder explicar de manera detallada en què 
consisteix la participació dels infants en aquest projecte.
Per tant, aquest reglament que trobeu a l'expedient és un reglament base, és el bàsic, el 
necessari i imprescindible perquè aquest nou òrgan es pugui crear. I que com hem comentat 
també l'elaboració, els canvis o les possibles modificacions d'aquest reglament i del reglament 
de règim intern que haurà de tenir, que haurà d'aprovar el propi consell, doncs anirà a càrrec 
dels propis nens i nenes  que formin part d'aquest, que siguin els representants del consell.
Cal posar en valor també, que tot aquest procés d’elaboració d’aquest reglament hi ha estat en 
sí mateix un procés participatiu. 
En l’expedient del Ple també trobeu i vam poder explicar i vam compartir també a la 
informativa que hi ha un altre document sobre la participació infantil a la ciutat amb idees i 
propostes que ens han fet arribar els infants de l’escola del Bosc i de l’escola Can Serra i 
també els infants dels dos esplais de la ciutat, de l’esplai l’Esquirol i de l’esplai el Piolet; els 
quals doncs els hem incorporat a la creació, han fet un document que hem incorporat a 
l'expedient del Ple i que també hem tingut en compte a l'hora de realitzar aquest reglament. 
En aquest moment també doncs volia aprofitar també que estem en el Ple i perquè consti en 
acta doncs l'agraïment a aquests agents, tant de les dues escoles que han participat com dels 
dos esplais de la ciutat en aquesta fase inicial, ja que tot i que sigui la fase inicial ha estat 
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molt important per poder elaborar aquest document de creació del consell municipal d'infants.
De la mateixa manera i com ja vam fer també a l'acte públic que es va realitzar al mes de 
febrer on vam explicar quin havia estat tot aquest procés des del mes de setembre per 
l'elaboració d'aquest reglament i cap a on volíem arribar i quins eren els objectius que teníem. 
Hem compartit experiència també amb altres municipis que tenen consell d’infants. 
Hem tingut l’assessorament de la Diputació de Barcelona i hem comptat també amb 
l'assessorament d’experts de la Universitat de Barcelona, amb els quals hem signat un 
conveni de cooperació educativa per l’assessorament i seguiment de la creació del Consell 
d’infants de la ciutat.
Una mica, a partir d’ara, tal i com s’especifica als acords farem i realitzaríem doncs totes 
aquelles publicacions i tots els passos administratius necessaris i també tots els passos que 
queden a nivell tècnic per tal de que la constitució del consell municipal d’infants de Barberà 
que està prevista per al proper mes de juny d'aquest curs escolar, doncs es pugui dur a terme.

Sr. Rivera: El consell dels infants és un projecte que fa prou temps que l'estem parlant, que 
hi ha la voluntat de posar-lo en marxa. És un projecte que des del nostre grup hem mostrat la 
nostra voluntat de participar-hi i entenem que és una bona notícia que per fi es faci realitat.
Valorem molt positivament el procés deliberatiu que s'ha fet amb els infants de la ciutat. 
Entenem que és la via, entenem que s'ha de continuar i que aquesta idea que es diu que el 
reglament haurà d'evolucionar en funció de les propostes i necessitats i de la pràctica amb els 
infants, les nenes i nens, doncs entenem que aquest és el procés, però tenim un petit problema 
amb el redactat del reglament, i encara que sigui un reglament bàsic i que es modificarà, 
doncs entenem que les coses s'han de fer bé des del començament i com que no hem tingut 
l'espai suficient com per poder treballar en l'articulat, entenem que l'haurem de fer ara. 
I és per aixo que ens abstindrem, tot i estar totalment d'acord amb el projecte, però amb el 
reglament no estem d'acord. 
Citaré tres exemples un que segurament el podríem deixar passar com és el tema de 
mecanisme de renovació, que entenem que al reglament no queda ben bé explicat com ho 
farem, tenim un articulat que regula la constitució inicial i la selecció inicial. Després no 
queda ben regulat, segurament això ho podríem deixar passar, perquè el modificarem, però hi 
ha un parell que no hi coincidim. 
Un és de caràcter segurament polític i és que entenem que els encàrrecs del consell dels 
infants en comptes de fer-los l'equip de govern, el podria fer el ple municipal o podríem 
buscar un mecanisme més flexible, que això també ho podem parlar. Però hi ha un article que 
és el 10, que no compartim. Entenem que no s'hauria de fer així la selecció, entenem que no 
hauríem de fer una selecció de 20 infants i després una selecció de 4 infants i sobretot com 
s'expressa. 
S'expressa “...4 infants que siguin o procedents d'immigracions o amb risc d'exclusió, amb 
discapacitat”. 
No ens agrada aquest mecanisme, així a “bote pronto”, podríem dir doncs està molt bé que 
fem una reserva per infants amb discapacitat, no sé si han de ser dos o tres, però entenem que 
la composició del consell ha de coincidir amb l'univers, és a dir, amb la composició social de 
Barberà i que sobretot no ens agrada que s'escullin una via i una altra, sinó que hauria de ser 
unitària perquè sinó podria donar lloc a interpretacions una mica que no ens agraden. Fer 
separació entre uns infants i uns altres a l'hora d'escollir, ni que sigui un detall, em sembla 
que s'hauria de modificar. 
Bàsicament per això i amb la intenció de continuar treballant el text per buscar maneres de 
millorar, sinó és ara amb properes discussions, ens abstindrem, però que sàpiguen que donem 
suport del projecte totalment.
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Gràcies.

Sra. Colomer: Hola, bona tarda.
Nosaltres, evidentment estem a favor d'aquest reglament perquè pensem que això avanç la 
creació d'aquest nou òrgan de participació. Pensem que el consell d'infants com a espai on els 
nens i nenes puguin expressar les seves idees i proposin accions per millorar la ciutat és molt 
important, tenint en compte aquesta opinió per tal de poder de canviar les coses que siguin 
necessàries sempre i quan sigui per millorar les condicions de vida de tots els ciutadans. Per 
tant, votarem a favor.

Sr. Gallego: Bueno primero reconocer la labor de, por ejemplo, la profesora Anna Novella y 
del personal técnico de la Sección Municipal de Educación, así como la de los niños y niñas 
que han participado en el proceso. 
He leído en el expediente, como decía la regidora, ideas y propuestas, que hacen de nuestro 
municipio los chicos y la verdad es que hay bastantes que dan en el clavo, como la 
participación. Dicen que “es un derecho para poder opinar”, “una cosa muy importante y 
emocionante porque puedes representar a Barberà y porque si alguno no participa no sabrá 
qué se hará y tampoco si le parecerá bien las cosas que se harán”. 
Después el por qué los adolescentes con los adultos tienen cosas qué decir y dicen “porque si 
sólo participan los adultos sería todo muy aburrido para los niños y niñas, porque no harían 
nada”. Esto son opiniones suyas.
Yo creo que en el municipio también hay otro problema y es que existe un porcentaje muy 
grande de vecinos adultos que no son ciudadanos de participación activa.
Creemos que este reglamento es una herramienta que permitirá participar y opinar a los 
infantes y adolescentes y de esta manera que sean protagonistas en el municipio, así como dar 
respuesta a sus propuestas. Como cualquier familia existe la comunicación entre padres e 
hijos, lograr la comunicación entre vecinos, adultos y infantes para conocer y mejorar la 
ciudad, es positivo.
Y esperemos que los 24 niños y niñas representantes del Consell d'Infants sean constantes 
durante el periodo de representación pues también es otra de las maneras para formarlo.
De todas maneras, nosotros también tenemos ahí, hay algo con lo que no estamos de acuerdo, 
como decía Rivera. Por eso dentro de los 30 primeros días de información pública el Partido 
Popular va a presentar alegaciones a esta propuesta y por eso nos abstenemos.

Sra. Fuster: Bé, bona nit de nou.
L'article 27 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, que fa referència als drets i les oportunitats en 
la infància i l'adolescència jo crec que ho diu ben clar, diu “Les administracions locals han de 
crear consells de participació territorial per tal de donar als infants i als adolescents 
l'oportunitat d'afavorir la convivència i la integració cultural en l'àmbit veïnal i local”. Per 
tant, això és el que es planteja des del nostre ajuntament i el que avui es pretén aprovar que és 
la reglamentació d’aquest consell municipal d'infants al nostre municipi.
Bé, dit això, des de la Plataforma donarem suport a aquesta reglamentació del consell 
municipal d'infants perquè som partidaris que els infants i els adolescents de la nostra ciutat 
també puguin participar activament en tots aquells indrets de la vida i a més a més poc a poc 
els hi serveix perquè es vagin formant també per arribar a ser el que han de ser, uns motors en 
la transformació social.
Reconèixer també una gran labor feta en data en data 20 de novembre de 1989 per part de les 
Nacions Unides, la qual va ser la que va crear la convenció sobre els drets dels infants i això 
va permetre canviar la percepció que és té de la infantesa i de les seves capacitats pròpies. 
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Això va ser i segueix sent un gran avanç perquè permet als infants i als adolescents a 
participar activament en el teixit cultural, social i recreatiu en l'entorn en el que viuen i en el 
que es desenvolupen, en aquest cas és la nostra ciutat.
Per tant, endavant amb al consell municipal d'infants.
Gràcies.

Sra. Maya: Doncs, gràcies als que heu aprovat aquest reglament perquè com deia la meva 
intervenció inicial, aquest és un reglament base i que, evidentment, és un reglament viu, un 
document obert en el qual està obert no només al Ple municipal sinó als propis nens i nenes 
que formin part d'aquest consell d'infants per millorar tots aquells aspectes que siguin 
necessaris.
Respecte al mecanisme de valoració, que comentava en aquest cas, el José Luís, comentar 
que això el vam comentar el dia de la informativa i vam dir que precisament fèiem un sorteig 
i que ho fèiem d'aquesta manera el tema del sorteig públic perquè pensàvem que donava més 
oportunitats a qualsevol infant de la ciutat perquè pogués ser membre representant del consell 
d'infants i que aquest mecanisme de valoració i, per tant, la renovació dels membres doncs es 
plantejava així, perquè era l'habitual, aquest tema dels dos anys al primer consell d'infants i 
després que es renovessin la meitat com es fa amb molts òrgans, com es fan als consells 
escolars, com es fan als consells municipal d'educació, però que evidentment el fet de la 
manera d'escollir i de fer aquesta renovació doncs que això es faria una primera valoració en 
funció de com funciones, malgrat la redundància, el tema del sorteig i que faríem la valoració 
amb els propis infants i que serien també els propis infants els que si havia qualsevol altre 
proposta de poder fer el mecanisme d'escollir els representants del consell d'infants, doncs 
que estàvem oberts a això. 
Per tant, això com dèiem, i com hem dit al principi, és un document bàsic, a partir d'aquí 
doncs hi ha totes les possibilitats d'esmenes.
Respecte al que comentaves dels encàrrecs del grup de govern, sí que és cert que això ho 
recull el reglament en l'article 32, però també és cert que hi ha molts canals i moltes 
comissions dintre del dia a dia, que tenim tots en el Ple municipal, que evidentment doncs 
permet fer aportacions per part dels grups municipals al grup de govern i, per tant, que 
aquestes aportacions es puguin traslladar i puguem consensuar entre tots la proposta, 
l'encàrrec, que puguem fer arribar en el consell d'infants. 
I, finalment, respecte al que comentaves de l'article 10, del sistema aquest dels quatre infants 
que s'escollien amb algun tipus de capacitat, d'origen immigratori o amb risc d'exclusió 
social. Comentar que en l'exposició de motius del punt de l'ordre del dia i això també ho vam 
explicar el dia de la informativa, el decret 200/2013 de 23 de juliol dels consells de 
participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya, hi ha una part que en 
aquest decret senyala que: “...els consells tant el nacional com el local han de garantir una 
participació real i democràtica, han de tenir un protagonisme real, no sols formal i han de ser 
una eina no un objectiu en si mateix. En aquest sentit el consell nacional i els consells locals 
han de garantir una representativitat amplia procurar una representació proporcional de 
gènere i d'edats i vetllar per la representació d'aquells col·lectius més vulnerables, amb més 
dificultat d'accés, amb necessitats especials o amb risc d'exclusió social. En aquests 
col·lectius més vulnerables es consideren especialment els infants i els i les adolescents amb 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorial als pertanyents a millories ètniques, els nois i 
noies d'origen immigratori i aquests que estan sota mesures protectores entre d'altres 
possibilitats...” 
Per tant, el que fem amb aquest article i per això es recull en aquest reglament és donar també 
compliment perquè pensem que garantirà també l'accés a aquests col·lectius i, per tant, el que 
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vam valorar és que la millor manera també de poder fer un seguiment i de poder accedir a 
aquests col·lectius implicava com ha estat en tot el procés i com seguirà sent en tot el procés 
a diferents departaments de l'ajuntament que des de la constitució inicial de la comissió 
tècnico-política que vam fer per tirar endavant aquest tema doncs en aquest cas hi haurà 
evidentment la necessitat d'apuntar amb els professionals i companys de la secció municipal 
de benestar social.
I respecte a les al·legacions que comentava el PP, bé tampoc ha dit que farà al·legacions, 
evidentment, hi ha el període d'al·legacions disponible per fer-ho, però no dono resposta 
perquè tampoc a especificat el tema concret, per tant, no puc donar cap resposta.
I crec que he contestat a tothom. Gràcies.

Sr. Rivera: Molt breu.
A veure, jo no he comentat en la meva intervenció res sobre el tema del sorteig, per tant, no 
qüestionem aquest tema. Això el primer.
Segon, i molt breu. 
Es pot garantir la presència d'aquests col·lectius sense fer un torn A i un torn B de selecció? 
Segur? Busquem fórmules. Nosaltres farem una al·legació, una aportació per veure si podem 
millorar, però el que no compartim és aprovar el reglament en aquest estat d'avui. 
Simplement això.
Gràcies.

_____________________

7 ELECCIÓ I PROPOSTA

7.1 EXP.: 2014N5340001. ELECCIÓ I PROPOSTA DE NOMENAMENT DE 
JUTGE/SSA DE PAU TITULAR.

ELECCIÓ I PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR.

Expedient: 2014N5340001.

Examinats els antecedents que hi ha a l’expedient relatiu a l’elecció i proposta de 
nomenament de nou/nova Jutge/ssa de Pau titular, de Barberà del Vallès.

Atesa la comunicació de la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per la qual es dóna trasllat a aquest Ajuntament de l’acord adoptat en data 8 
d’octubre de 2013 per la Comissió de la Sala de Govern, sobre la pròxima finalització del 
termini de 4 anys per al qual va ser nomenada la Jutgessa de Pau de Barberà del Vallès, tot 
requerint l’inici dels tràmits establerts als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament núm. 3/1995, de 7 
de juny, dels Jutges de Pau, amb la finalitat de què, pel Ple de l’Ajuntament, es proposi al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de la persona que se’n faci càrrec 
durant un nou termini de quatre anys. 

Atès el contingut del decret núm. 2014LLDC000369, dictat per la senyora alcaldessa en data 
17 de febrer, d’acord amb el qual es va iniciar expedient administratiu per a la designació de 
nou/nova Jutge/ssa de Pau Titular de Barberà del Vallès. 

Atès que, en compliment d’aquesta resolució municipal, es va realitzar la convocatòria 
pública corresponent mitjançant la publicació i tramesa dels anuncis corresponents en la 
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forma prevista a l'article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. En 
concret, s’han publicat anuncis al taulell d’anuncis municipal (19.02.2014) i al Butlletí 
Oficial de la província (05.03.2014), i s’han tramès els anuncis corresponents al Jutjat de Pau 
d’aquesta ciutat (05.03.2014) i al Jutjat Degà de Cerdanyola del Vallès.

Atès que la citada convocatòria ha donat com a resultat la presentació, dins de termini, de 
quatre sol·licituds per proveir la citada plaça de Jutge/ssa de Pau, acompanyades de la 
documentació que les persones interessades han considerat més adient. Aquestes sol·licituds 
han estat les següents per ordre de presentació:

07.03.2014.- Emma Báez Jiménez.
14.03.2014.- Manuel Sánchez Ramos.
18.03.2014.- José Luis Bautista Quiñones.
21.03.2014.- Mireia Panadero Hernández.

Atès que, desprès de ser examinades i contrastades les dades, nivell de formació i resta 
d’antecedents facilitats per les persones participants, s’arriba a la conclusió de considerar que 
la senyora Emma Báez Jiménez és la persona més adequada per a l’exercici d’aquest càrrec, a 
la vista del seu perfil de formació acadèmica, nivell de preparació i especialitat i resta 
d’antecedents professionals aportats.

I atès finalment l’informe jurídic preceptiu que al respecte i en sentit favorable ha estat emès.

És per tot això que, en compliment d’allò establert a l’article 101.2 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial, i en aplicació dels articles 5 i següents del Reglament 
núm. 3/1995, abans esmentat, a proposta de l’Alcaldia i amb el dictamen previ de la Comissió 
Informativa núm. 1, es proposa al Ple Municipal l'adopció de l’acord següent, que s'haurà 
d'efectuar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.

ACORD:

Primer.- Elegir i proposar, a l'òrgan competent per al seu nomenament, a la Sra. Emma Báez 
Jiménez, titular del DNI 77122732-Y i amb domicili al Pg. Doctor Moragas, núm. 204-212 
B, per ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau titular, de Barberà del Vallès, per considerar que és 
la persona més adequada per a l’exercici d’aquest càrrec, a la vista del seu perfil de formació 
acadèmica, nivell de preparació i especialitat i resta d’antecedents professionals aportats, i 
desprès de ser contrastats amb els de la resta de persones participants. Tot això, sens perjudici 
de valorar també, molt positivament, el nivell de formació i l’interès en participar manifestat 
per aquestes persones.

Segon.- Donar trasllat del present acord al Jutjat Degà dels de Cerdanyola del Vallès, en 
compliment del que disposa l'art. 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i art. 7.1 del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau.

Tercer.- Notificar-ho igualment a la resta de persones interessades.
_____________________

El Sr. Báez va abstenir-se de debatre i votar el dictamen precedent segons el que estableix 
l'article 18 del ROM, abandonant la sala de Plens.
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_____________________

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

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

Sra. del Frago: En virtut de l'article 18 del nostre ROM i també de l'article... no recordo el 
número del ROF, el Sr. Báez abandona la sala per procedir a la discussió i votació del següent 
punt, que és l'elecció i proposta de nomenament del jutge/ssa de pau titular.
Com veieu, i com tots saben perquè ha estat informat a les diferents reunions que hi ha hagut 
toca el canvi, el procediment cada quatre anys de renovació de les persones o de la persona 
que exerceix les funcions de jutge/ssa de pau.
Com saben també, apareixen totes les persones, la convocatòria, les dates, la publicitat que 
s'ha fet, la demanda que ens va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que en 
definitiva és qui dictamina la persona o persones. 
El que fem els ajuntaments i el que fem en els plens és proposar de les diferents candidatures 
que han arribat i han arribat quatre. 
Hi ha també un informe jurídic preceptiu i la proposta que nosaltres presentaríem és tal i com 
posa a l'acord, elegir i proposar a l'òrgan competent per al seu  nomenament a la Sra. Emma 
Báez Jiménez, per ocupar el càrrec de jutgessa de pau titular a Barberà per considerar que és 
la persona més adequada per a l'exercici d'aquest càrrec, pel seu perfil, etc., tot el que posa 
aquí.
En segon lloc, donar trasllat d'aquest acord al Jutjat Degà de Cerdanyola del Vallès en 
compliment del que disposa l'article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l'article 7.1 
del reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau.
I notificar-ho a la resta de persones interessades.

Sr. Rivera: En primer lloc, saludar que hi hagin hagut quatre sol·licituds. Entenem que és 
una bona cosa, que la gent de Barberà del Vallès es preocupi i vulgui col·laborar en el servei 
a tota la ciutadania. Això entenem que és una bona notícia.
Donarem suport a la proposta que es fa des de la presidència. Entenem que a diferència de 
l'última vegada, en aquest cas hem pogut veure un expedient amb un informe que podem 
compartir el contingut de l'informe al 90%, al 80 o al 100%, però hem pogut veure la 
justificació jurídica i entenem que és una bona cosa.
Entenem que la candidata que se'ns proposa ha demostrat i té l'experiència i ha demostrat en 
la seva tasca en aquests quatre anys que pot fer molt bé aquesta tasca. Pot complir amb 
aquesta obligació i, per tant, no entrarem a valorar la resta de candidats i candidates. 
Segurament deuen tenir tota la capacitació del món, però entenem que és una proposta 
raonable la que se'ns fa des de la Presidència i això sí, no només donem suport a aquesta 
candidatura, sinó que també estarem per defensar la figura del Jutjat de Pau ara que amb 
aquesta proposta el Sr. Gallardón es vol privatitzar el registre civil i, per tant, carregar-se 
aquesta figura, que és una figura molt important per la salut democràtica.
Gràcies.

Sr. Ramon: Bé, també nosaltres només dir que si mai havíem tingut algun dubte respecte al 
candidat, aquesta vegada degut a l'experiència, que jo en diria experiència positiva de tota una 



32

sèrie d'anys d'exercir el càrrec i la seva formació que calificaríem d'idònia per a exercir aquest 
lloc, jo crec que és la persona ideal i més, vull dir, també en un moment com aquest en el que 
es qüestiona fins i tot la pròpia figura del jutge de pau, jo crec que com menys experiments 
fem molt millor. Jo crec que l'èxit està assegurat.
Molta sort a la candidata i ens vanagloriem que s'hagi tornat a presentar.

Sr. Fernández: Desde el Partido Popular también apoyamos esta nueva reelección.
Creemos que no es tanto la importancia del perfil jurídico que se requeriría, sino que creemos 
que también es importante tener en cuenta que para un puesto de este tipo, que es juez de paz, 
hay que tener en cuenta también otras actitudes de tipo humano y ético que creo que también 
cumple y reúne la elegida, al menos sí nosotros tenemos noticias en este sentido y, por lo 
tanto, damos nuestro voto de confianza a que continuará desempeñando este cargo pues muy 
bien.
Gracias.

Sra. Fuster: Des de la Plataforma i fent referència a l'informe que consta en aquest expedient 
sobre la Sra. Emma Báez Jímenez on deixa pales que la consideren la persona més adequada 
per fer de jutgessa de pau del nostre municipi avalant el seu perfil de formació acadèmica, a 
nivell de preparació i especialitat, així com la resta d'antecedents professionals aportats. 
Considerem que aquesta conclusió ha d'haver estar treballada o d'haver estat fruit d'un estudi 
exhaustiu del seu expedient i també dels expedients dels tres candidats restants.
Per tant, seguint les consideracions que des de l'Ajuntament posen en coneixement, la 
Plataforma votarà a favor.
I només ens queda agrair a la resta de candidats el fet d'haver-se presentat també a optar com 
a jutge o jutgessa de pau del nostre municipi que és ben veritat i estic ben d'acord que és un 
lloc que hem de preservar. 
I, res més, desitjar-li bona feina a la Sra. Báez.

Sra. del Frago: Gràcies per la confiança i també per la maduresa de les decisions perquè és 
important hi ha moments així doncs queden ben palesos.
I dir-vos també que, efectivament, els jutjats de pau a Catalunya estan al voltant de 890 
aproximadament. És la justícia més pròxima al ciutadà i per tant, les figures no només dels 
jutges, sinó de tot l'equip que conforma i les funcions que tenen en el registre civil i d'altres a 
la ciutat són prou importants a preservar i a mantenir.
Dir-vos també d'informació que els procediments per..., sabeu que hi ha jutge/ssa de pau i 
substitut, però són procediments diferents en el temps. És a dir, arribarà a un altre Ple que 
haurem de nomenar a les persones que puguin fer de substituts perquè va per calendaris. 
Per tant, agrair també a les persones que enguany s'han presentat i òbviament són curriculums 
i candidatures que queden, resten en aquesta casa pel que pugui ser possible.

_____________________
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8 MOCIONS PORTAVEUS

8.1 EXP.: 2014N06000010. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE 
LA PCPB RELATIVA A LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL ESPEC ÍFIC 
A LES PISCINES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CAN 
LLOBET I MARIA REVERTER DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE LA PCPB RELATIVA A LA 
UTILITZACIÓ DE MATERIAL ESPECÍFIC A LES PISCINES DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CAN LLOBET I MARIA REVERTER DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS.

Expedient: 2014N06000010.

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

"Les piscines municipals compten amb uns materials específics per poder utilitzar dins 
l'aigua. Una part d'aquests materials són d'us lliure però d'altres, només són reservats per a 
l´ús en cursets. 
 
Els materials d'aquestes instal·lacions han estat adquirits a través dels diners que arriben dels 
pressupostos municipals. Per tant, tots els material dels que disposen son pagats amb diners 
públics.
 
Moltes persones, utilitzen les instal·lacions esportives, i concretament les piscines, no només 
per fer esport, sinó, en molts casos, per a la rehabilitació de processos aguts o crònics de 
malaltia tals com intervencions quirúrgiques, rehabilitacions per patologies cròniques, etc...
 
Deixant palès que les instal·lacions esportives no són centres de rehabilitació, si es cert que 
en molts casos es poden utilitzar per millorar dolències o facilitar processos de millores de la 
salut.
 
Ja es compta amb carrils específics per utilitzar materials especials a les piscines, diverses 
hores al dia, i es pot utilitzar aquest material demanant-ho per escrit. En canvi, les 
instal·lacions no deixen molts materials que en aquells moments no es utilitzat per ningú 
emparant-se en que és només per a cursets.
 
Si aquest material no està en ús, havent-hi opcions d'utilitzar-lo en les condicions ja 
establertes en aquests moments no té cap sentit prohibir el seu ús.
 
Per tot això demanem:
 
Primer: Que les instal·lacions esportives puguin deixar qualsevol material específic, si en 
aquell moment no es utilitzat per cap altre usuari. 
 
Segon: Que les i els beneficiaris de poder utilitzar aquest material han de ser abonats i estar al 
corrent de pagament.
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Tercer: Les usuàries i usuaris abonats hauran de presentar un escrit acompanyat d'un informe 
mèdic o d'un professional de la salut. 
 
Quart: La usuària o usuari abonat s'haurà d'adaptar a les normes d'horaris que tenen les 
piscines per fer l'ús d'aquest material. 
 
Cinquè. La usuària o usuari abonat firmarà un document on es farà responsable del bon ús del 
material, i haurà de respondre per ell en cas de fer-lo malbé degut a un ús indegut.
 
Sisè. El material es podrà deixar per un temps determinat, passat el qual, la usuària o usuari 
haurà d'entregar novament un informe que acrediti que necessita més temps aquest material. 
En el cas de processos crònics, ha de ser indicat en el mateix informe."

VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 8 (4 PCPB; 4 PP)
Vots en contra: 13 (9 PSC; 2 CiU; 2 ICV-EUiA)
Abstencions:

NO APROVAT
_____________________

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. Torrella: Bona nit a tothom.
Bé des de Plataforma Ciutadana per Barberà volem presentar aquesta moció com s'ha dit ja a 
l'encapçalament doncs de la utilització de materials especific de les piscines i de les 
instal·lacions esportives de Can Llobet i Maria Reverter de Barberà del Vallès.

(Efectua una lectura de la moció presentada per la portaveu de la Plataforma 
Ciutadana per  Barberà, la qual no es transcriu per constar íntegra en el dictamen 8.1 
de la preacta) 

Bé, una vegada exposats aquests motius, aquesta moció podríem detallar el per què d'aquesta 
moció. I el per què d'aquesta moció doncs és molt clara, vull dir, Plataforma Ciutadana per 
Barberà és un partit municipalista i per això estem per defensar els interessos dels ciutadans 
de Barberà. Quan un ciutadà ens ve, s'apropa a nosaltres, ens comenta quines són les seves 
necessitats, nosaltres posem en marxa la maquinària i comencem a investigar si d'aquí doncs 
trèiem aquesta proposta potser que ens ho demana més gent, per això fem aquesta moció.
I com hem dit abans, les ciutats i els seus equipaments estan fets amb els recursos de la 
ciutadania per donar serveis als ciutadans que hi viuen i que al mateix temps podem utilitzar 
aquestes instal·lacions amb tot el dret i el deure d'abonar la quota mensual, primes com són 
les taxes que el Ple havia aprovat. Si a sobre posem que el què fa esport és per una necessitat 
d'una malaltia, creiem que el material que es disposa s'hauria de posar a l'abast de tothom.
Tot el material que disposem a les instal·lacions per a la seva utilització normal o per cursets 
o per rehabilitació no han d'estar confinats per les activitats específiques, sinó que haurien de 
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poder-los deixar amb un sistema de préstec i no tancats en el magatzem, poden ser de molta 
ajuda pels nostres usuaris, si fos necessari un certificat mèdic, però per fer un préstec es 
demana.
Material com aletes per als peus, aletes a les mans, xurros, les lastres pels turmells, les 
tabletes... ha de ser un material d'un ús general. 
Per això per poder dotar de més oportunitats als usuaris de les instal·lacions esportives de la 
nostra ciutat, sobretot de les piscines que és d'on s'ha plantejat la presentació d'aquesta moció.
Moció que de despeses és un cost zero. Moció destinada als nostres ciutadans, que són els 
que utilitzen les instal·lacions.
I bé, quan un fa política municipalista, qualsevol millora per al ciutadà és una obligació pel 
respecte que ells en tenen a nosaltres el dia de les votacions, aconseguir el seu benestar de tots 
els ciutadans.
Moltes gràcies.
Sr. Rivera: A veure, aquesta moció l'hem comentat a la Junta de Portaveus. El nostre grup 
votarà en contra i m'explicaré, no és que estiguem en contra que hi hagi material a disposició 
dels usuaris de les piscines, al contrari. Però em sembla que aquesta moció mata mosques a 
canonades.
Miri, el material dels cursets, entenem que ha d'estar reservat per als cursets per poder prestar 
aquest servei, que és un servei addicional que es presta als equipaments esportius municipals.
Ara bé, estem totalment d'acord que el material d'ús general s'hauria de dotar amb més 
mitjans, més material perquè estigui a l'abast no de les persones que malauradament el 
necessiten per una qüestió mèdica, sinó de tots els usuaris que com molt bé han dit donem 
suport econòmic al servei municipal d'esports. Per tant, no calia una moció en aquest sentit de 
complicar-ho tot, de demanar un certificat mèdic, segurament ho podríem resoldre d'una altra 
manera i és aquesta, buscar que hi hagi més dotació del material d'ús general per preservar 
doncs que aquest material que és per als cursets, si es fa malbé el problema no és qui la fet 
malbé, el problema és que no es pot prestar el servei. 
En aquest benentès i sense cap ànim de dir-li res al seu grup ni a les persones que han 
proposat aquesta qüestió, ja li vam avançar en la junta de portaveus i li diem ara. 
Entenem que és molt més positiu que es retirés aquesta moció i que arribéssim a un acord per 
dotar amb més pressupost i amb més material a la partida de material d'ús general a esports.
Gràcies.

Sr. Ramon: Bé, jo també no voldria entrar en debat aquí, jo crec que es barregen diferents 
coses. Jo crec que per un cantó hi ha un tema que és què utilitzar, sento repetir-ho, un 
material que està reservat en tema de cursets... jo crec que s'ha de garantir que quan es facin 
els cursets aquest material estigui disponible i estigui en perfectes condicions, per tant, no 
crec que tingui res a veure una cosa amb l'altra. 
Ara, si realment, hi ha una mancança de material perquè determinades o determinats 
col·lectius puguin fer aquelles coses que realment hagin de fer, aquells exercicis, aquelles 
coses que hagin de fer... jo crec que això s'hauria d'haver traslladat fins i tot a altre àmbit, 
potser en un prec o una reunió amb el corresponent regidor o fins i tot de l'equip de govern. 
Vosaltres teniu un representant tant a la Junta de Portaveus com en totes les informatives que 
hi ha en aquesta casa, jo crec que aquestes coses el que s'ha de fer és precisar la problemàtica 
exacta que hi ha en cada un dels defectes que vosaltres pugueu percebre o sigui directament o 
sigui a través de la gent que se us dirigeix a vosaltres, intentar solucionar-ho d'una forma 
encara més directa. Jo crec que això... doncs bé, traslladar-ho a una moció a un ple, potser no 
és el sistema adequat.
Jo és un tema que a més a més, vull dir, l'hem tractat també a junta de portaveus i l'hem 
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tractat en tot moment que ens vist, vull dir, i cada un de nosaltres jo crec que ara no farà res 
més que posicionar-se en el lloc on ja s'ha posicionat anteriorment. 
Per tant, nosaltres el nostre grup també votarà en contra, però no perquè no acceptem aquesta 
necessitat d'arribar a buscar solucions si és que el problema realment existeix, simplement.
Gràcies.

Sr. Bertomeu: El grupo Popular votará a favor porque creemos que este material se compro 
con el presupuesto de las instalaciones y lo que tendría que ser lo más rentable posible en su 
uso, o sea que creemos que tendría que ser lo que dice la moción.
Gracias.

Sr. Navarro: Buenas noches. 
Yo la verdad es que tampoco entiendo mucho la moción porque lógicamente nos estamos 
viendo pues bastante continuo con los componentes del grupo municipal de la Plataforma y 
este tema lo podríamos haber hablado de otra manera, pero es igual, no hay ningún problema 
con la moción.
Decir que las instalaciones deportivas ya dejan material específico, lo que pasa y que es 
verdad, que hay material específico para cursillos y material específico de libre acceso para 
usuarios. 
Con lo cual, ahí estamos.
¿Quién puede beneficiarse para poder utilizar el material específico? Pues los abonados y 
también los que acceden a la instalación con entrada puntual porque tienen los mismos 
derechos y por supuesto que tienen que estar al corriente de pago.
Los usuarios tampoco deberán de firmar nada porque cuando se les da la autorización y se les 
especifica hora, calle... y ya se habla con ellos directamente también viene el tiempo reflejado 
en la autorización, con lo cual entendemos que firmar nada si ya tienen la autorización pues 
es un trámite que también nos ahorramos y, lógicamente, si el material se deteriora ya lo 
recoge el reglamento de uso de instalaciones, que fue aprobado y regulado, pues por todos los 
componentes en aquel momento del consejo de administración, que realmente tenían pues 
una persona de cada grupo. 
Con lo cual nuestro grupo votará en contra.

Sr. Torrella: Bé, no entraré gaire en debats. Sí que entraré en un debat que diu que el sistema 
adequat, sembla que presentar una moció no és cap sistema inadequat sinó que és una de les 
possibilitats que tenim per presentar doncs temes aquí en aquest plenari. És el sistema que 
Plataforma ha de ser perquè nosaltres com he dit abans, com un grup municipalista, és el 
sistema que nosaltres creiem que sí que és l'adequat, doncs agrair els que ens heu donat el 
suport, malgrat que ens hagués agradat que aquesta moció hagués sortit endavant.
Gràcies.

Sra. Fuster: Molt breu. Només per al·lusions.
Evidentment, jo sóc la representant de la Plataforma Ciutadana per Barberà i sóc la que 
acudeix a la junta de portaveus. És cert que aquestes mocions es presenten a la junta de 
portaveus, però entenc que tenim el perfecte dret a decidir si es porten o no al Ple. Per tant, 
evidentment que presentem aquelles mocions, sobretot aquelles que tenen a veure 
directament amb peticions de ciutadans del nostre municipi, perquè per això estem aquí, no 
només la Plataforma, tots, per solventar-ho i en qualsevol cas el que sí que estem segurs és 
que arrel de presentar aquesta moció, si més no, repassarem el que està passant amb el 
material de la piscina i si realment es pot fer quelcom. 
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I fer quelcom, ja és el que per aquí s'ha proposat. Si és, per exemple, de dotar més material 
d'ús general i que la població tingui la facilitat per fer l'ús, doncs a mi i al meu partit ja ens 
assembla bé.
Gràcies.

_____________________

8.2 EXP.: 2014N06000012. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU 
PER A L'EQUIPARACIÓ DELS DRETS ENTRE LA PARELLA EN EL 
SISTEMA DE PERMISOS PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ I 
ACOLLIMENT.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU PER A L'EQUIPARACIÓ DELS 
DRETS ENTRE LA PARELLA EN EL SISTEMA DE PERMISOS PER NAIXEMENT, 
ADOPCIÓ I ACOLLIMENT.

Expedient: 2014N06000012.

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

"Atès que l'actual regulació dels permisos de maternitat i de paternitat és desigual, fet que 
provoca una major dificultat en la integració de la dona en el món laboral i una major 
responsabilitat d'aquesta en l'àmbit familiar.

Atès que cal avançar cap a la plena equiparació dels permisos de naixement, adopció i 
acolliment entre ambdós progenitors i, d'aquesta manera, en una cura dels fills basat en la 
corresponsabilitat, fet que suposaria un gran benefici pel menor, així com també pels dos 
progenitors al poder gaudir del mateix període per estar amb el nadó els primers mesos de 
vida, adopció o acollida.

Atès que aquesta equiparació permetria a la dona accedir i mantenir-se en el mercat laboral 
fet que incidiria positivament a la llarga en l'activitat econòmica amb una major productivitat 
i, per tant, en una major generació de riquesa. 

Atès que per aconseguir aquesta plena equiparació és necessària una reforma integral del 
permís de paternitat fins a equiparar-lo amb el de maternitat amb un període transitori per a la 
seva completa aplicació. 

Atès que la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats, en sessió 10 d'octubre de 2012, va 
aprovar una Proposició no de Llei sobre la modernització del sistema de permisos per 
naixement, adopció i acolliment, presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
en els següents termes:

"El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

Abordar en aquesta legislatura i tenint en compte la Ley Orgànica 3/2007, de 22 de mayo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, i les recomanacions de la Subcomissió per 
a l'estudi de la Racionolització d’Horaris, Conciliació de 1a vida personal, familiar i 
laboral i la Corresponsabilitat, l'anàlisi de la situació dels permisos per naixement, adopció 
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o acolliment i implementar les reformes en quant la conjuntura econòmica ho permeti, 
orientades als objectius fonamentals:

1.- Assegurar el dret de la infància a rebre les cures per part de cada un/a dels seus 
progenitors/es en peu d'igualtat i en el seu benefici i en el de tot el nucli familiar. 

2.- Garantir en pla d'igualtat els drets d'ambdós progenitors a compatibilitzar l'ocupació de 
qualitat amb la maternitat/paternitat, sense perdre els seus ingressos i sense veure's privats 
del gaudi de la seva vida personal i familiar.

3.- Avançar cap a l'equiparació dels permisos de naixement, adopció i  acolliment entre 
ambdós progenitors de formo que ambdós comptin amb el mateix període personal i 
intransferible, eliminant les disfuncions existents en la legislació actual al respecte i, 
singularment, evitant la subrogació de drets que han de ser individuals."

Atès que l'executiu de Rajoy vol allargar l'entrada en vigor de l'ampliació de 4 setmanes del 
permís de paternitat, a 1'1 de gener de 2014, quan el Congrés ha avalat en ja en dues ocasions 
la seva aplicació el proper 1 de gener de 2013, a proposta de Convergència i Unió en la Llei 
d'Igualtat de la passada legislatura.

Per tot això, els grups municipals de Barberà proposen al Ple municipal l'adopció dels acords 
següents:

Primer.- Donar suport a la Proposició no de Llei sobre modernització del sistema de permisos 
per naixement, adopció i acolliment, presentada pel Grup parlamentari de Convergència i 
Unió i aprovada per unanimitat, el 10 d'octubre de 2012, la qual insta al Govern a avançar cap 
a la plena equiparació del permís de paternitat al de maternitat. 

Segon.- Instar al Govern de Rajoy a implementar les reformes legislatives oportunes per a 
l'equiparació del permís de paternitat al de maternitat, abans de la finalització d'aquesta 
legislatura.

Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del 
Congrés dels Diputats, al President del Govern espanyol, així com també a les associacions 
que tinguin entre els seus fins treballar per la plena igualtat de gènere."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA

_____________________
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8.3 EXP.: 2014N06000013. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP 
PER RECLAMAR A LA GENERALITAT EL COMPLIMENT DE LES 
RESOLUCIONS JUDICIALS QUE AVALEN EL MODEL DE 
BILINGÜISME INTEGRAL EN L'EDUCACIÓ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP PER RECLAMAR A LA 
GENERALITAT EL COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS QUE 
AVALEN EL MODEL DE BILINGÜISME INTEGRAL EN L'EDUCACIÓ.

Expedient: 2014N06000013.

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

"La Llei 1212009, de 10 de juliol, d'educació, coneguda com Llei d’Educació de Catalunya 
(en endavant LEC) desenvolupa el règim lingüístic derivat de l'Estatut d'Autonomia, i d'acord 
amb el nostre marc jurídic ha de garantir a tota la població escolar, en acabar l'etapa 
obligatòria, el coneixement amb suficiència oral i escrita de les llengües oficials, el català i el 
castellà.
 
Aquest règim lingüístic ha de ser necessàriament compatible amb restablert a la Llei de 
Normalització Lingüística de 1983 i Llei de Política Lingüística de 1998 per a l’ensenyament 
sostingut amb fons públics a Catalunya, avalat pel Tribunal Constitucional en la sentència 
337194, i definit com règim de "conjunció lingüística o bilingüisme integral", que, per 
definició, obliga que les dues llengües oficials a Catalunya participin de manera equilibrada 
en el sistema com a vehicles d'ensenyament.
 
La LEC introdueix en l'article 15 el concepte "programes d'immersió lingüística", com 
"estratègies educatives d'immersió lingüística" tenint en compte "la realitat sociolingüística, 
la llengua o llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament del castellà”. L'objectiu es 
reforçar el coneixement del català en aquelles zones on el seu ús no estigui normalitzat.
 
Segons aquest mateix article 15 de la LEC, els programes d'immersió lingüística promouran 
"l'ús intensiu [del català] com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge" i pretén 
utilitzar aquest idioma per satisfer "la funció de llengua de referència i de factor de cohesió 
social".
 
És opinable si la llengua única en una societat bilingüe és o no un factor de cohesió social, ja 
que cap societat multilingüe europea manifesta sentir-se fragmentada o poc cohesionada pel 
fet de la seva pluralitat. Així mateix, és dubtós que un ciutadà, que ja parla una llengua 
oficial, i al qual se l'obliga a canviar totalment de llengua per educar-se o treballar, pugui 
sentir-se més integrat en aquesta societat que relega la seva llengua, sent aquesta oficial.
 
La immersió lingüística exclusiva en català es va acabar aplicant a Catalunya de manera 
obligatòria i homogènia en tot el territori, en contra del que expressament preveuen les lleis 
de Normalització i Política Lingüística i la pròpia LEC. 
 
El sistema d'immersió lingüística obligatori i universal aplicat a Catalunya és únic al món, i 
no té cabuda en les societats democràtiques europees, que opten pel sistema de doble xarxa 
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escolar o el sistema multilingüe, per tal d'evitar l'exclusió de cap de les llengües oficials. És, a 
més, un model desigualitari per principi, ja que els catalanoparlants estudien en la seva 
llengua materna i els altres són immersionats.
 
A favor de la immersió obligatòria s'argumenta que és un model d'èxit per a adquirir 
competència en les dues llengües oficials, però, a banda que no existeix en aquest moment 
cap prova, objectiva i imparcial, que mesuri, per exemple, el nivell de castellà dels estudiants 
catalans en relació a la resta d'espanyols, s'oblida el fet que el model de conjunció o 
bilingüisme no té per que donar pitjors resultats, de fet, els centres privats que l'apliquen 
obtenen les puntuacions més altes en les dues llengües, tant en PISA com en les proves de 
competències que passa la Generalitat.
 
En qualsevol cas, la LEC, com a part que es l'Ordenament Jurídic del nostre Estat de Dret, 
s'ha d'ajustar, tant en la seva redacció com en la seva aplicació, per una qüestió de seguretat 
jurídica, al sentit i la doctrina que, d'acord amb el principi de divisió de poders, dictin els 
tribunals de justícia. Aquesta doctrina, recollint tots els pronunciaments anteriors del Tribunal 
Constitucional, va quedar expressada en la sentència d'aquest tribunal 3112010, de 28 de 
juny, que apunta: "el deure de coneixement del català, com el del castellà, és una presumpció 
ex lege que no pot originar discriminació i que ha de cedir quan es tracta de garantir 
l'efectivitat d'altres drets ". En definitiva, la sentència va declarar inconstitucional i nul·la la 
pretensió que el català pogués tenir un tracte preferent a l'Administració o l'Educació 
públiques catalanes.
 
A partir d'aquesta sentència totes les instàncies judicials implicades, TSJC i Tribunal Suprem, 
han fallat a favor del dret dels estudiants catalans a rebre ensenyament bilingüe, on el castellà 
no quedi exclòs com a llengua d'ensenyament, més enllà de les hores dedicades a 
l’ensenyament d'aquesta llengua. Els tribunals han reiterat l'existència del dret a 
l'ensenyament bilingüe i la inexistència del dret a l'ensenyament monolingüe (immersió). Per 
tant, mantenir el sistema monolingüe d'immersió de manera obligatòria i universal vulnera 
flagrantment el dret dels pares catalans a escollir l'ensenyament bilingüe per als seus fills.
 
Més enllà de consideracions pedagògiques, socials o polítiques ens trobem davant d'una 
situació de vulneració sistemàtica de drets individuals, legalment reconeguts, i que 
legitimen els pares a reclamar i exigir a l'Administració que els drets lingüístics dels seus fills 
quedin garantits pel sistema, en igualtat de condicions amb els altres estudiants.
 
La LEC preveu un mecanisme, l'atenció individualitzada, que ve aplicant als fills dels  pares 
que han sol·licitat una major presència del castellà. Aquest mecanisme queda recollit en el 
seu article 11.4: "En el curs escolar en que els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les 
mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden 
instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el 
Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua".
 
No obstant això, l'atenció individualitzada no és una solució legal per garantir els drets 
lingüístics, com ha expressat la més recent jurisprudència del Tribunal Suprem. Per exemple, 
en sentència de 12 de juny de 2012 el TS alertava: "tampoc és suficient per complir aquesta 
obligació constitucional que el precepte afegeixi que "en qualsevol cas, es respectaran els 
drets lingüístics individuals de l'alumne o alumna, d'acord amb la legislació vigent" doncs el 
que dimana de la Doctrina Constitucional és un dret a rebre l'ensenyament en la seva llengua 
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habitual ja sigui aquesta el català o el castellà, llevat de decisió en contra dels pares". I 
segueix: "com ja també expressem en les sentències d'aquesta Sala i Secció és una cosa ben 
diferent de l'atenció individualitzada en castellà que condueix a una situació de 
discriminació pràcticament idèntica a la separació en grups classe per raó de llengua 
habitual, i que desnaturalitza aquest dret al condicionar-lo a l'obligació d'haver-lo de 
sol-licitar  incorrent d'aquesta manera la norma en inconstitucionalitat".
 
No només és una discriminació impròpia amb menors i es desnaturalitza un dret si es 
supedita a l'obligació de reclamar. A més, l'atenció individualitzada suposa una certa solució 
només per a qui ho sol·liciti expressament, mantenint com a model general per a la majoria 
d'alumnes un model monolingüe universal, desajustat a la legalitat i la jurisprudència.
 
D'acord amb aquesta legalitat i aquesta jurisprudència, qualsevol pare que reclama 
judicialment contra l'Administració catalana, i sol·licita l'ensenyament bilingüe com a 
mesura cautelar, l'obté del tribunal.
 
En concret, l'acte de 3 de gener de 2013, dictat per la Secció Cinquena de la Sala del 
Contenciós Administratiu, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acorda: "requerir la 
Conselleria d’Ensenyament perquè adopti totes les mesures que siguin necessàries per adaptar 
el sistema d'ensenyament lingüístic, en tant afecti el fill de la recurrent, a la nova situació 
creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal constitucional, que considera 
també el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya juntament amb 
el català".
 
La decisió judicial va ser recorreguda per la Generalitat i confirmada pel TSJC el 6 de març 
de 2013, aclarint que l'atenció individualitzada quedava exclosa i que "el sistema ha 
d'adaptar-se per a tota la classe (o unitat escolar) de la qual forma part l'alumne. El que s'ha 
acordat [en l'acte del 3 de gener esmentat] afecta l'alumne juntament amb els seus companys".
 
La Generalitat va tornar a recórrer aquest acte en cassació davant el Tribunal Suprem, qui va 
tornar a confirmar en sentència ferma de gener de 2014 la concessió de bilingüisme cautelar, 
"a la seva classe, juntament amb els seus companys", condemnant en costes a la Generalitat.
 
Com es sabut l'execució d'una decisió judicial, o l'aplicació d'unes mesures cautelars 
concedides per un tribunal, no poden retardar-se pel fet que la sentència o les cautelars es 
recorrin. Així mateix, el TSJC és responsable de l'execució de les decisions judicials a 
Catalunya, i per això està legitimat per la LJCA per actuar subsidiàriament, si 
l'Administració no compleix les seves obligacions per executar convenientment aquestes 
decisions, requerint la col·laboració necessària al personal de l'Administració.
 
Per aquests motius, el TSJC ha determinat recentment, que els fills dels pares que han 
reclamat i han vist confirmat el seu dret a rebre ensenyament bilingüe en la seva classe, bé 
com a mesura cautelar, o per sentència ferma del Tribunal Suprem, han de rebre un mínim del 
25 % de l'horari efectivament lectiu en castellà, ordenant directament als directors dels 
centres concrets que dins del termini d'un mes apliquin aquestes directrius.
 
Encara que la Generalitat i els directors afectats recorrin aquesta decisió judicial, estan 
obligats a acatar-la i complir-la en un mes.
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Lamentant la voluntat manifesta del Govern de la Generalitat de no adaptar la LEC, ni en la 
seva redacció literal ni en la seva aplicació, a la legalitat vigent, de continuar forçant a 
l'atenció individualitzada a tota una comunitat lingüística, la castellanoparlant, en contra de la 
jurisprudència del Tribunal Suprem, i d'obligar els ciutadans a reclamar els drets lingüístics 
que els tribunals i el marc legal els reconeixen.
 
Considerant l’acte que la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC 
va emetre el passat 6 de març de 2013, pel qual es desestimava el recurs de reposició que va 
presentar la representació lletrada de la Generalitat.
 
Atès que el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per la Generalitat 
contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de gener de 
2013, pel qual es requeria impartir educació en castellà i català com a llengües vehiculars a 
un alumne.
 
Atès que aquesta sentència de la secció quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Suprem insisteix que hi ha "abundants precedents judicials" en el mateix sentit i que 
aquesta reiteració "determina que ara apliquem aquesta doctrina consolidada".
 
El Grup Municipal del PPC a Barberà del Vallès proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS
 
PRIMER.- Rebutjar i censurar la negativa de la Generalitat, tant a complir les decisions 
judicials i sentències fermes, com a prendre les mesures necessàries per a garantir el dret dels 
catalans de rebre una educació bilingüe.
 
SEGON.- Rebutjar i censurar la voluntat manifesta de la Generalitat de seguir aplicant 
l'atenció individualitzada tot i ser contrària a l'ordenament jurídic.
 
TERCER.- Instar el Departament d'Ensenyament a impulsar les instruccions que siguin 
necessàries per complir i fer complir la llei, sense retardar ni dificultar la seva aplicació, en 
compliment del compromís legal de tot responsable públic i també per deferència cap a uns 
ciutadans als quals se'ls exigeix el compliment estricte de les lleis i normes que aquests 
mateixos poders promulguen.
 
QUART.- Instar el Departament d'Ensenyament a impulsar les instruccions que siguin 
necessàries per implantar la tercera hora setmanal de castellà a l'ensenyament primari.
 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la 
Comissió de Normalització Lingüística, a l'Associació per una Educació Bilingüe, a 
Convivència Cívica Catalana, a l'Associació per la Tolerància, als Grups municipals i als 
partits amb representació al Parlament de Catalunya."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
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8.4 EXP.: 2014N06000014. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU 
DE REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L'EBRE.

 MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU DE REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC 
DE LA CONCA DE L'EBRE.

Expedient: 2014N06000014.

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

"El passat divendres 28 de febrer es va aprovar el nou Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, el 
qual tal com està plantejat representa un greu perjudici per al tram baix del riu Ebre, 
especialment al Delta de l'Ebre, en els àmbits mediambiental, econòmic i social. El nou Pla 
estableix un cabal mínim insuficient per garantir la preservació dels ecosistemes del delta i 
posa en risc el futur del sector primari.

Aquest Pla s'ha elaborat sense atendre els criteris científics i tècnics de la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre (CTSE), l'organisme consultiu i de participació en el 
marc del qual es va elaborar una proposta de règim hídric de mínims que el Pla de Conca 
hauria d'incloure per salvaguardar el delta de l'Ebre.

En aquest Pla no s'han tingut en compte els criteris del CTSE ni les al·legacions presentades 
per la Generalitat de Catalunya i altres administracions i entitats del territori.

Per tot plegat, el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès aprova la següent Declaració 
Institucional:

1. Rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat en considerar que atempta contra 
els interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l'Ebre, especialment en el 
tram final del riu Ebre i el seu delta.

2. Demanar al Govern de la Generalitat que continuï' mantenint la seva oposició a l'esmentat 
Pla i procedeixi a realitzar les accions oportunes als efectes d'evitar la seva aplicació.

3. L'Ajuntament de Barberà del Vallès procedirà a oposar-se al pla, ja sigui directament o 
afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o entitats.

4. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les Corts 
Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat i a la Plataforma en Defensa de 
l'Ebre (PDE)."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
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8.5 EXP.: 2014N06000015. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL 
PSC SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.

Expedient: 2014N06000015.

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

"El Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol , del Codi de Consum de Catalunya no resol el problema de les famílies i persones que 
pateixen pobresa energètica, principalment per 3 motius: el requisit que el total d'ingressos de 
la unitat familiar o convivencial no sobrepassi L'IRSC, incrementat en un 30% per cada 
membre, té efectes molt limitats, deixant a fora moltes famílies que també ho necessiten.

El protagonisme que dóna als serveis socials locals únicament és de certificador de 
compliment dels requisits establerts al Decret Llei, en cap cas dóna oportunitat que aquests 
informin negativament del tall de subministrament essencial per altres motius socials. I per 
últim, no representa cap nou ajut econòmic per als col·lectius en situació de vulnerabilitat, 
simplement ajorna el deute acumulat amb les subministradores fins al mes d'abril, posant de 
manifest la incoherència de la mesura, doncs, és evident que si una família no pot pagar 
l'electricitat al novembre tampoc podrà pagar el deute acumulat al mes d'abril. Dilatar el 
pagament no suposa reduir el pes sobre les famílies, l'únic que fa és traslladar la despesa 
agreujant la situació. Per altra banda, tampoc no contempla cap mesura estructural d'estalvi i 
eficiència.

Per tant la nova legislació aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per lluitar 
contra la pobresa energètica, no representa substancialment res de nou, únicament un titular 
de premsa. Té voluntat d'enganyar i confondre a la ciutadania sensibilitzada amb la crisi i les 
seves conseqüències. A més mostra una gran insensibilitat social i poc sentit de la realitat 
d'aquestes persones i famílies que no disposen de recursos suficients.

Organitzacions com la Xarxa per la sobirania energètica o la Coordinadora d'Assemblees de 
treballadors/es en atur de Catalunya també denuncien la decepció i burla que suposa aquest 
nou Decret i recorden que cal establir mesures urgents per fer front a aquest drama que afecta 
un 15% de les llars a Catalunya, que no tenen una temperatura suficientment càlida a l'hivern 
(ECV 2012) o al 12.4% de les famílies que tenen retards en el pagament de les despeses 
relacionades amb la llar principal, com per exemple els rebuts de subministraments (ECV 
2012).

El proper "Pacte de lluita contra la pobresa" recull el concepte i actuacions enfront la pobresa 
energètica però només hi destina 4.500 € per formar al personal de l'Administració i 0 € per a 
les persones afectades. Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 tampoc no 
preveuen
cap partida econòmica. Entretant veiem com altres CCAA com Andalusia ja han aprovat la 
creació d'un grup de treball per la implementació de la Llei d'Inclusió i renda bàsica, que entre 
d'altres mesures assegura un subministrament d'electricitat i d'aigua mínim per a totes les llars 
perceptores de la renda mínima, amb l'objectiu de garantir 100 litres d'aigua diaris a cada 
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persona que percep l'ingrés mínim de solidaritat i 1.400 kWh com a part del consum bàsic 
que seria de 2.518 KWh per any (actualment el consum mitja és de 4.432 Kw per any i 
habitant). És la primera vegada que s'adopten mesures per garantir el mínim vital dels 
subministraments als ciutadans, exercint competències autonòmiques exclusives.

Es centren en el subministrament d'aigua perquè són competents en exclusiva com CC.AA i 
en l'energia elèctrica perquè tenen capacitat d'intervenció. La Moció 56/X, del Parlament de 
Catalunya, sobre Pobresa Energètica, aprovada per tots els grups parlamentaris es 
comprometia, entre d'altres actuacions, a instar al Govern a: crear una taula sobre pobresa 
energètica, que entre d'altres actuacions, determinés un sistema públic de tarifes socials 
reduïdes, garantís el subministrament d'un mínim vital d'aigua potable, de sanejament i 
d'energia als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures.

La recent reforma del sector elèctric aprovada pel Partit Popular amb el suport de CiU no fa 
més que empitjorar aquesta situació donat que comportarà: un increment indiscriminat de les 
tarifes, impedirà alternatives com l'autoconsum, perjudicarà a les energies renovables i 
promourà un model dependent del petroli i de l'energia nuclear.

L'energia és un bé comú essencial i com a tal hem de garantir el seu accés i gestionar-lo 
d'acord a les obligacions de servei públic. Per això cal una reforma en profunditat del sistema 
de subhastes i una retribució de l'energia en funció dels costos reals, amb transparència i 
competència efectiva, però també cal un mínim de sensibilitat per entendre que la pobresa 
energètica no pot esperar a solucions estructurals i que Catalunya ha de liderar aquesta lluita.

Per tot això proposem que el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès acordi instar el 
Govern de la Generalitat a:

1. Derogar el Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

2. Presentar una nova legislació que garanteixi el mínim necessari impedint la suspensió del 
tall de subministrament d'electricitat, aigua i gas durant tot l'any per a persones i famílies 
en condicions de vulnerabilitat que es determinin pels serveis socials, condonant el deute 
per impagament d'aquests serveis.

3. En tant les companyies distribuïdores no facin efectiva la bonificació del dret i la 
condonació del deute, la Generalitat de Catalunya destinarà anualment una partida 
pressupostària amb aquesta finalitat, quedant com a deute pendent de traspassar a la 
distribuïdora.

4.  Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre Pobresa 
Energètica i, de manera immediata, crear i convocar la taula sobre pobresa energètica.

5.  Aprovar un pla d'estalvi energètic per a la rehabilitació d'habitatges on resideixen 
famílies en situació de vulnerabilitat.

6.  Aprovar programes de suport als ajuntaments que vulguin intervenir en el mercat de la 
generació i distribució d'energia."
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RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8.6 EXP.: 2014N06000016. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP 
PER REBUTJAR I CONDEMNAR ELS ACTES DE VIOLÈNCIA EN ELS 
CARRERS DE LA CAPITAL D'ESPANYA EL PASSAT 22 DE MAR Ç.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP PER REBUTJAR I CONDEMNAR 
ELS ACTES DE VIOLÈNCIA EN ELS CARRERS DE LA CAPITAL D'ESPANYA EL 
PASSAT 22 DE MARÇ.

Expedient: 2014N06000016.

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

"Madrid fue escenario el pasado día 22 de marzo de una serie de acciones reivindicativas
convocadas bajo el lema "Marchas de la dignidad", que congregaron a muchos ciudadanos 
que legítimamente ejercían su derecho a manifestarse.

Sin embargo, la participación en dichas manifestaciones de un grupo de radicales dió lugar a 
una serie de actos vandálicos que causaron graves daños materiales y atentaron contra la 
integridad física de las personas, lo que hace precisa una condena firme y unívoca por parte 
de toda la sociedad, grupos políticos y agentes sociales.

Ante la gravedad de estos hechos y otros análogos sucedidos con anterioridad tanto en 
Madrid como en otros lugares, se hace necesario hacer público un reconocimiento a todas las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a 1os servicios de emergencia, que intervienen en 
el restablecimiento del orden y la seguridad de las personas.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barberà del Vallès 
propone elevar al pleno la aprobación de una Declaración institucional en 1os siguientes 
términos:

El Ayuntamiento de Barberà del Vallès quiere manifestar su más firme condena y su repulsa 
por 1os lamentables actos vandálicos que se produjeron en la Ciudad de Madrid durante la 
noche del pasado 22 de marzo, y que causaron cuantiosos daños personales y materiales.

También expresa su reconocimiento y gratitud a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
así como a 1os servicios de emergencia, por la ejemplaridad y profesionalidad mostradas en 
el desarrollo de su labor.

Finalmente, el Ayuntamiento de Barberà del Vallès quiere condenar todos 1os actos violentos 
de la mima naturaleza que se produzcan, así como las agresiones que sufren las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de su deber para el mantenimiento de 1os derechos 
y libertades de toda sociedad democrática, en cualquier lugar de España.

De esta moción se dará traslado al Ministro del Interior, a 1os Portavoces Parlamentarios en 
el Congreso y Senado, así como a 1os Portavoces del Parlament de Catalunya."
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RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

8.7 EXP.: 2014N06000017. MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE 
LA PCPB PER DEMANAR UN APARELL DE MAGNETOTERÀPIA PE L 
SERVEI DE REHABILITACIÓ DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE LA PCPB PER DEMANAR UN 
APARELL DE MAGNETOTERÀPIA PEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE BARBERÀ 
DEL VALLÈS.

Expedient: 2014N06000017.

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

"Recentment, es va obrir el local on els i les ciutadanes de Barberà poden fer la rehabilitació 
dels seus processos de salut, sense haver d'anar a Ripollet o Cerdanyola. Aquest servei no 
compleix del tot les expectatives i necessitats de gran part dels usuaris del nostre poble, doncs 
a més a més de ser petit en les seves dimensions, té una mancança d'aparells terapèutics. Una 
d'elles, i potser la de més importància, és l'absència de la magnetoteràpia, que actualment és 
molt utilitzada en processos tan habituals com fractures d'ossos, tendinopaties i processos 
degeneratius com l'osteoporosi o l'artrosi.

La manca d'aquesta teràpia fa que una part molt important de la població de Barberà que 
utilitza aquest servei, s'hagi de seguir desplaçant molts dies a Ripollet o Cerdanyola per poder 
fer aquesta teràpia, que aquí no li poden oferir. No té sentit obrir un espai de rehabilitació on 
la manca de medis faci que no es puguin atendre gran part dels ciutadans de la nostra ciutat 
susceptibles de necessitar aquesta teràpia.

Per tot això demanem:

Primer: Fer arribar aquesta demanda a l'empresa, adjudicatària del concert firmat amb I'ICS, 
per explotar aquest local i demanar que afegeixi aquesta teràpia al local de la nostra ciutat.

Segon: Fer arribar aquesta reivindicació al departament de salut de la Generalitat, com a 
responsable d'aquest servei, perquè demani immediatament a l'empresa contractada, que 
ofereixi aquesta teràpia a la ciutadania de Barberà que així ho necessiti, per prescripció 
facultativa."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 6 (4 PCPB; 2 ICV-EUiA)  
Vots en contra:
Abstencions: 15 (9 PSC; 4 PP; 2 CiU)

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

Sra. Fuster: (Efectua una lectura de la moció presentada per la portaveu de la 
Plataforma Ciutadana per  Barberà, la qual no es transcriu per constar íntegra en el 
dictamen 8.7 de la preacta).

Dit això, que és el contingut de la moció que nosaltres presentem. Des de la Plataforma 
pensàvem que era una mancança que tenia en aquest servei, ja des de la posta en marxa del 
mateix i que atenint a les demandes dels ciutadans que tenen aquests tipus de tractament i que 
es continuen desplaçant a ciutats veïnes, motiu pel qual es presenta la moció.
En la presentació de la mateixa i durant la presentació i durant aquests debats que tenim en 
les juntes de portaveus hem pogut assabentar-nos que això també s'estava treballant i era una 
inquietud de l'equip de govern. Abans no en tenien coneixement.
Amb la presentació de la moció ho hem conegut i partim doncs, jo des de, abans de fer les 
intervencions vull felicitar-vos per avançat en la coincidència que hem tingut, sempre pensant 
en el benefici i benestar dels nostres ciutadans, sobretot en aquest cas dels que requereixen 
tractaments específics associats a dolències, malalties o lesions.
Per tant, ja abans de fer les intervencions, els insto a mantenir la comunicació respecte a 
aquest tema donat que sembla ser que anem en la mateixa direcció.
Moltes gràcies.

Sr. Rivera: Miri, nosaltres tot i que ja ho ha dit la portaveu de la Plataforma ho hem discutit i 
ho hem debatut i tenim consens en aquest tema, com que demana una cosa raonable, doncs li 
donarem suport.
La qüestió no és formal, abans no és que no li hàgim donat suport perquè era una moció i no 
enteníem que fos el procediment, és que enteníem que el que es demanava no era raonable, 
però en aquest cas ho compartim, de fet ho compartim des de la reunió de la comissió 
informativa número 2 del mes de març on vam fer aquest debat, per tant, i on no va sortir 
només el tema de magnetoteràpia sinó també el tema del traumatòleg per la primera visita. És 
un tema que compartim, evidentment, tots els grups i entenem que no només la moció ha de 
sortir endavant, sinó que com molt bé ha dit la portaveu de la Plataforma és un procés que 
hem de resseguir que hi ha d'haver comunicació i que, evidentment, com més s'ampliï la 
cartera de serveis disponibles per a les persones de Barberà del Vallès doncs molt millor.
Gràcies.

Sr. Ramon: Bé, en primer lloc, Sílvia, només vull dir-te una cosa, que vull deixar clar. És 
que jo des del grup que represento i des d'aquest equip de govern en cap moment he expressat 
que no tingueu dret a presentació que vulgueu, vull dir, és que abans has fet una referència en 
això i em sabria molt greu que hi hagués una mala interpretació. Aquí cadascú pot fer, pot 
presentar les mocions que vulgui.
Jo la única cosa que sí que voldria dir després de la teva intervenció són diferents coses. 
Mira, aquí, igual que en la moció anterior es barregen algunes coses, encara que no ho sembli. 

Una d'elles, quan parles que aquest servei no compleix del tot les expectatives i necessitats de 
gran part dels usuaris del nostre poble. Hi ha dues coses, nosaltres sabíem el que vindria aquí 
a Barberà, que no és poc, vam estar lluitant molts anys per això i vam estar lluitant tots. Jo 
crec que això, aquesta expressió és una mica extemporània però cadascú té la seva apreciació 
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del fet. 
Hi ha una realitat també que és que parles d'unes dimensions determinades. 
Aquest equip de govern el que va fer va ser moure's, demanar a veure quin tipus 
d'equipaments necessitàvem, fins i tot, nosaltres els hi vam facilitar els espais, és a dir, això 
no és una cosa que nosaltres ens hàgim tret de la màniga ni és una cosa que no  reuneix ni les 
mínimes condicions expressades. Vull dir, amb el que havien de portar aquí, doncs nosaltres 
vam facilitar, i tú ho saps, els mitjans que aquesta gent necessites per instal·lar-s'hi aquí i per 
tant, les mesures d'aquest equipament que s'ha creat aquí, són les que tocaven.  
Una altra cosa, també que voldria deixar clar, és que nosaltres no vam intervenir, i això també 
crec que en diferentes ocasions, potser més tard o més d'hora, però jo crec que t'ho he fet 
arribar amb diferentes ocasions que hi havia un problema que és que aquesta gent que 
nosaltres no tenim cap dubte que aconseguiran al final la concessió d'aquest servei perquè és 
evident que són una gent que també t'he passat una documentació i tu saps que és una 
empresa sòlida, que és una empresa consolidada en el nostre territori i que és una empresa 
que dóna uns serveis molt professionals, però que des de la Generalitat encara no s'ha rebut la 
documentació d'aquesta concessió. És a dir, que en aquests moments es troben en una situació 
de pròrroga, per dir-ho d'alguna manera, que no vol dir que sigui res anormal, però que això 
també ha significat que coses que tú poses sobre la taula i que nosaltres, i tinc tècnics que ho 
poden assegurar-ho, hem estat debatent com són, per exemple, aquesta primera visita que s'ha 
de fer a totes les persones que reben tractament en aquest espai, que no hagin d'anar... perquè 
clar si són gent que per exemple tenen problemes locomotrius, tenen problemes... tampoc no 
els hi dóna gaire gust d'anar a Cerdanyola, que ho puguin fer aquí.
I, després el tema de la magnetoteràpia, aquest també és un tema que se solucionarà molt 
breument. És a dir, tots aquests dos temes, el de la primera visita aquí ens van dir que era una 
qüestió immediata i el tema de la magnetoteràpia és un tema que estan... vull dir, que ells ja 
tenen previst de solucionar-ho i que si no ho han fet amb anterioritat ha sigut per totes 
aquestes anomalies, podríem dir, administratives que no s'han acabat de lligar i de la qual 
nosaltres estem totalment al marge.
És evident que nosaltres el que hem de fer en aquests moments és claríssim, nosaltres el que 
hem de fer i amb això vull dir, si tu d'aquí a uns dies vols venir amb nosaltres no hi ha cap 
problema, el que hem de fer nosaltres és vetllar que realment el que ens han dit es compleixi. 
Vull dir, altra cosa és que nosaltres hàgim de fer escrits a la Generalitat o coses d'aquest tipus 
que això ja hauria de ser en cas que hi hagués un incompliment que anés molt més enllà del 
temps que realment a d'haver-hi en que les coses s'acabin de centrar del tot. 
Però, vull dir, el motiu pel que aquesta gent també han sigut poc àgils en la solució d'aquests 
dos problemes concrets que tú has tractat és perquè també hi havia aquest problema 
administratiu que no està solucionat, sinó possiblement això s'hagués solucionat abans perquè 
la voluntat seva ens han dit, 50 mil vegades, que és de solucionar-ho. Per tant, jo no puc dir-te 
més. 
Estamos en ello i et convido si vols a fer un reseguiment d'això, no tinc en absolutament cap 
inconvenient en que el dia que nosaltres anem a parlar amb ells perquè hi tornarem a anar i 
estarem a sobre i això és un compromís que tenim del departament de salut i d'aquest equip 
de govern de fer-ho i bé, farem el que calgui, però que sapigueu que el camí està obert i que 
el compromís...bé, jo crec que no hi ha d'haver cap problema que això se solucioni 
d'immediat.
El posicionament nostre, no us podem votar a favor, però tampoc en contra. 
El millor que podem fer des d'aquest equip de govern és abstenir-nos perquè creiem que la 
solució ja ha estat donada.
Ara, jo és el que penso i és la meva posició i la del meu grup.
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Sr. Fernández: Desde el grupo Popular también nos sumamos a esa abstención porque 
realmente tenemos la misma visión. 
El problema no está solucionado pero es evidente que ha creado el vacío de contenido la 
moción o la petición porque lo que no podemos hacer pedir a la Generalitat que reivindique 
una cosa a una empresa que precisamente quiere hacer esto. Y que además parece ser la 
primera interesada en implantarlo. Por lo tanto, no me parece lógico aprobar una moción en 
este sentido.
Y, por otro lado, lo que sí que es anormal es que estemos en está situación, que no es una 
cosa sobre esta comunidad autónoma sino de las administraciones generales, que las 
licencias, los permisos, las autorizaciones para realizar actividades acaban demorándose no 
meses, sino años. Lo que acaba pasando es que empresas que quieren invertir no abren 
empresas en este país y no crean puestos de trabajo y se van a otro país o en este caso, como 
es una empresa que tiene un evidente interés social y que tiene problemas precisamente 
porque la Generalitat no le da una serie de autorizaciones. Esto es lamentable, por lo tanto, 
menos intervencionismo, menos administración y, evidentemente, no poner tantos palos a las 
ruedas a las empresas.

Sra. Fuster: Gràcies per les intervencions.
Miri, Sr. Ramon, jo en cap moment he negat el tema de presentar les mocions, evidentment 
que tothom som lliures de presentar mocions, jo deia respecte de la moció anterior, no pas 
d'aquesta. 
Vostè diu que es barregen dues coses, jo segueixo pensant que avui dia la solució encara no la 
tenim, és a dir, hi ha una dita que diu “no diguem blat fins que no sigui al sac i ben lligat”. 
Per tant, jo ja li he dit abans d'iniciar les intervencions si treballem en el mateix camí, a mi 
em sembla perfecte, perquè al cap i a la fi, això no és intervencionisme, això és aconseguir 
tenir-ho d'una vegada per totes perquè el centre el tenim fa temps i encara no el tenim en sac i 
ben lligat. 
Per tant, si vostè em convida públicament assistir a aquesta reunió, evidentment estaré 
encantada de poder assistir-hi i de poder aportar des del meu partit polític tot el que sigui 
beneficiós per poder-ho tenir aquí. Jo penso que el que fa magnetoteràpia és disminuir la 
inflamació, si els fem anar amunt i avall, autobús amunt, autobús avall a la que surten de la 
sessió ja estan igual, per tant, penso que és quelcom que hem de treballar.
I el tema de les dates, clar, jo entenc que vostès diuen dels permisos i totes aquestes històries 
que és veritat com deia el meu company del PP, que acaben allargant tots aquests processos. 
A mi m'agradaria saber quines dates tenim perquè quan un diu d'immediat, doncs, a mi 
m’agradaria saber quines dates tenim. 
I de fet hi ha qüestions que les fem córrer quan interessa, jo des del meu partit polític, 
evidentment, que he dit aquí alt i ben clar que felicito a l'equip de govern. De fet, és allò que 
tots voliem, que aquest local es pogués obrir quan abans millor per poder començar a fer 
rehabilitació, la tant esperada rehabilitació a la nostra ciutat. 
De fet l'ajuntament va concedir el local a l'ús de fer la concessió formal en el Ple d'aquest 
Consistori, per tant, que això ens sembla bé, que no és una crítica, evidentment, és una 
puntualització. 
Per tant, aquest problema administratiu que vostè diu com entrebanc segur que es pot 
solventar. Evidentment, que quedi clar, que en cap moment des del partit polític que jo 
represento, des de la Plataforma que l'equip de govern ha fet una bona feina en aquest sentit i 
jo penso que vostè fa coalició amb l'equip de govern, vostè l'avantatge que el seu partit polític 
governi la Generalitat. 
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Per tant, no dubto que farà les intervencions necessàries perquè la magnetoteràpia i afegeixo 
les visites al traumatòleg les tinguem aquí, quan abans millor.
Gràcies.

Sr. Ramon: Nosaltres no tenim dades, evidentment, que podem fer alguna gestió i la farem.
I, després una altra cosa, jo estic pensant que en aquest centre tenim un catàleg. És a dir, mai 
ningú ens ha dit, ni ens ha promés que no hi hagi una part que hem de mirar que sigui el més 
mínim possible de gent, que no hagi d'anar a un altre centre perquè aquest centre de Barberà 
no és un centre que cobrirà mai el 100% de les diferents especialitats que hi ha d'haver. És el 
centre que és i té les limitacions que té, però això ho sabien des del primer dia, però clar 
estem parlant que potser ha de ser no sé un 2% de gent que ha d'anar a Sabadell o que ha 
d'anar a un altre lloc, els altres poden estar atesos aquí i és evident que la magnetoteràpia és 
una cosa molt generalitzada, no estem parlant d'un 2%.
Simplement, aclarir això, vull dir, quan fem visites sempre hem de pensar en el catàleg que 
correspon en aquest centre.
Gràcies.

Sra. Fuster: El catàleg que vostè anomena, evidentment, que és un catàleg de serveis 
generals que aquesta empresa que és el Centre de Medicina Correctiva és això, realment 
general, no explica particularment què tenim a Barberà. 
De totes maneres jo, per concloure, dir-li que sí que és cert que les dimensions del local són 
les que són, millor això que res, evidentment, només faltaria. Estem contents, però que les 
dimensions del local no siguin excusa per portar la magnetoteràpia, que ocupa molt poc espai 
i el mateix li dic en el tema del traumatòleg.
Gràcies.

_____________________

9 DONAR COMPTE AL PLE 

9.1 EXP.: 2014N0170003. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

Expedient: 2014N0170003.

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

10. MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

11. PRECS I PREGUNTES.
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_____________________

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

Sr. Rivera: El primer és una pregunta-prec a la regidora de Cultura.
La pregunta és si ja tenim la llista de totes les entitats que han sol·licitat participar a l'espai 
d'entitats. I el prec és que es mantingui la ubicació de l'espai d'entitats. Entenem que és un 
model que ha funcionat i, per tant, nosaltres ja ens avancem i diem que volem que es 
mantingui.
Gràcies.
I l'altra és una pregunta per la regidora d'Educació. I és si tenen previst canviar el sistema de 
preus públics de les llars d'infants, perquè ens han vingut a avisar a algunes famílies que en la 
publicitat que s'ha enviat es presentaven dos mòduls diferents i dos preus diferents en el 
servei de llars d'infants. Està previst algun canvi?
Gràcies.

Sra. Fuster: Bé, nosaltres... això és un agraïment. O sigui des de la Plataforma quan les coses 
estan mal fetes, s'han de dir i quan estan ben fetes també. 
Llavors, com que nosaltres havíem demanat en reiterades ocasions el tema dels distintius que 
li demanavem tant a la Sra. Conde del tema de l'aparcament, doncs volem que se sàpiga que 
finalment aquests distintius s'han fet tant pel personal del CAP Barberà, que tenen unes 
places per poder aparcar, com que el distintiu dels veïns del carrer Consell de Cent, avinguda 
Generalitat que és la zona de vianants. Per tant, agrair la feina feta a la Sra. Conde i a les 
persones que hagin intervingut en el procés.
Gràcies.

Sra. Colomer: Doncs sí, hem tancat les entitats, com era la data màxima el dilluns i tenim 10 
entitats. Quatre més que l'any passat. S'està estudiant la possibilitat, com tu deies, el que 
funciona, funciona doncs mirarem com... de totes maneres, et recordo que el dilluns a les vuit 
del vespre hi ha la reunió de la comissió d'espais per parlar i per concretar totes aquestes 
coses. D'acord?

Sra. Maya: Bé, jo molt breument, perquè precisament, justament aquesta mateixa pregunta 
ens vam avançar i el dia de la comissió informativa també es va explicar. 
De moment el que ha sortit és l'oferta, no ha sortit cap preu públic perquè recordem que 
portem ja dos plens, crec que els preus públics respecte a les llars d'infants s'aproven al mes 
de maig, per tant, ja vam avançar també i a més, normalment, amb més d'una comissió 
informativa hem fet varies reunions per tenir més temps per disposar de tota la informació 
respecte en aquest cas dels preus públics de les llars d'infants i comentar que el que ha sortit 
és l'oferta i el que posa a l'oferta és que tal i com es va explicar a la informativa, hem fet... 
pensem que una millora o canvi que esperem que sigui una millora i és que ho flexibilitzem 
més a l'horari que podrem donar a les famílies. 
Per tant, l'oferta que sortia a la publicitat que hi ha enviada a les famílies que tenen 
possibilitat d'accedir a les llars d'infants és que podran triar entre dues modalitats, entre 
modalitat de l'horari que fan fins ara o la modalitat amb dues llars d'infants concretes de 
l'horari només de matí. 
I el que sí que consta en aquesta publicitat és que l'horari reduït de matí, evidentment, doncs 
el que posa és que serà el 60% del preu fixat segons el sistema de tarifació aplicat, en aquest 
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cas, doncs quan aprovem els preus públics doncs farem la proposta d'aquest nou sistema, però 
que evidentment, la valoració que hi ha del sistema tarifació social és molt positiva i amb 
això continuarem treballant.
Gràcies.

Sra. del Frago: Si em permeteu perquè la tinenta d'alcalde ha explicat tal qual quins són els 
projectes i com s'està fent, però sí ho portarem en un proper ple amb suficient seguretat on 
d'altres la proposta la torna a portar un contenciós contra el departament d'ensenyament de la 
Generalitat perquè justament el tema d'escoles bressol, no únicament, a Barberà, sinó a tot 
arreu queda sense resoldre. És a dir, no...la convocatòria de l'any anterior no es va fer, la de 
l'altra no es va pagar i no hi ha resposta, per tant, s'està valorant molt en ferm des d'un espai 
que és el que es diu Fòrum d'alcaldes per l'educació, amb el qual estem molts ajuntaments 
representant a quasi més de 2 milions de ciutadans de Catalunya el tirar cap a endavant un 
contenciós perquè entenem que l'educació 0-3 és això, és educació, no és només un servei 
d'acollida o un servei assistencial puntual. Però les decisions del nostre municipi són 
claríssimament les que la regidora ha estat explicant.

_____________________

11.1 EXP.: 2014N0590001. PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PP RELATIU A DEDICAR UN CARRER, AVINGUDA, PLAÇA O U N 
ESPAI DE LA CIUTAT A LA FIGURA D'ADOLFO SUÁREZ 
GONZÁLEZ.

PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIU A DEDICAR UN 
CARRER, AVINGUDA, PLAÇA O UN ESPAI DE LA CIUTAT A LA FIGURA 
D'ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ.

Expedient: 2014N0590001.

Nos ha dejado el primer presidente de nuestra democracia, uno de los grandes hombres de 
nuestra época. Adolfo Suárez ha sido una de las figuras más importantes y positivas de 
nuestra historia reciente; un gran hombre de Estado que luchó por la reconciliación nacional, 
por la paz y la concordia desde la absoluta convicción y desde un profundo amor a España.

Adolfo Suárez fue una de las figuras determinantes para llevar a cabo uno de los mayores 
logros colectivos de nuestro país. Siempre de la mano de Su Majestad, el Rey Don Juan 
Carlos, Suárez fue clave para culminar con éxito la Transición política, los derechos y 
libertades de la Constitución de 1978 y la vuelta de España al proyecto europeo.

La mejor prueba de la grandeza de la obra colectiva que lideró es el resultado que ha tenido. 
Su intuición, su habilidad y su coraje fueron determinantes para fraguar el país más libre y 
más justo en el que hoy vivimos. Con la Constitución, España y todos los españoles hemos 
conocido la mayor epoca de prosperidad, de paz, libertad y apertura de nuestra historia.

Adolfo Suárez fue el mejor punto de encuentro para la reconciliación entre españoles. Su 
capacidad para forjar consensos, logró superar divisiones y unir a los españoles en una gran 
causa común: la de la libertad, el bienestar y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Todos los españoles tenemos contraída una deuda con la figura de Adolfo Suárez, quien 
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luchó siempre por la defensa de la democracia y que hizo de los valores del diálogo y la 
defensa del bien común las bases de su trayectoria. La libertad y los derechos que hoy 
disfrutamos son, en buena parte, fruto de su entusiasmo, de su valentía y de su entrega.

Es por todo lo expuesto que el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Barbera del Valles presenta el siguiente

RUEGO:

Que el Gobierno Municipal dedique una calle, una avenida, una plaza o un espacio de la 
ciudad a la figura de Adolfo Suárez González, como primer presidente de nuestra 
democracia.

_____________________
 

Per la Presidència es va prendre nota d'aquest prec per tal d'analitzar-lo conjuntament amb 
d'altres propostes de nomenament de carrers i places o espais públics de la ciutat també 
formulades.

_____________________ 

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les  21:45 
hores, de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que 
es celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a 
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

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

L’alcaldessa presidenta,      El secretari general acctal.,

Ana del Frago Barés             José Antonio Martínez Martínez 


