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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.: 9/2011 
Caràcter Extraordinari 
Data:  8 de setembre de 2011 
Horari: 19’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Òscar Serra i Chinchilla, regidor 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Garcia Pou, regidora 
 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
Pau Olóndriz De Moragas, regidor 
 

No assisteixen havent excusat la seva absència 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 28 de juliol de 2011.   
 
2. Adjudicar el contracte de serveis de neteja de la via pública i dels 
edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  
 
3. Mocions 
 
3.1 Moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya a favor de 
penjar la senyera estelada a l’edifici consistorial els dies 10 i 11 de 
setembre. 
 
3.2 Moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya a favor de 
dedicar un carrer o plaça de Caldes de Montbui al Molt Honorable senyor 
Heribert Barrera i Costa. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 28 DE JULIOL DE 2011. 
 
“L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(1) i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 
28 de juliol de 2011.” 
 
 
2. ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LA VIA 
PÚBLICA I DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
DE MONTBUI.  
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona tarda. En la Comissió Informativa vam estar reparant les dades del 
contracte i en tot cas ara repetiré per sobre les dades més importants. 
L’adjudicació es va fer per 926.233,17 euros, dels quals corresponen 
352.833,42 euros a la neteja viària i 573.395,75 euros a la neteja 
d’equipaments. La baixa respecte la licitació ha estat d’un 5,70% en la neteja 
viària i un 10,00% en la neteja d’equipaments. Dóna una mitjana de 8,41% en 
total.  
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Amb l’anterior contracte teníem un total de personal contractat de 27 persones, 
i amb aquest nou contracte s’incrementa la plantilla en 8 persones, de les quals 
totes són residents a Caldes de Montbui i estan en situació d’atur i apuntades a 
la borsa de treball de l’Ajuntament. 
 
També el número d’equipaments s’incrementa, de 18 a 23 equipaments. Tal 
com vagin entrant en gestió aquests equipaments s’aniran afegint a la neteja. 
Com és el cas de La Casa dels Mestres, La Piqueta, el Centre d’Iniciatives 
Empresarials, el Toc i el pavelló de Can Rius.  
 
En quant a les acreditacions ambientals, tan importants, tenim un ISO 14.001 i 
l’esquema Europeu d’Ecogestió i Coauditoria en la neteja viària i en la neteja 
d’equipaments estan a punt de poder treure’l. 
 
En quan a maquinària, s’augmenten dos màquines elèctriques per fer 
l’escombrat del casc antic i la zona comercial, a part de les dues existents –una 
màquina gran de 5.000 i una altra màquina petita de 2.500-. La periciocitat  de 
la neteja serà en principi igual que ara, a les urbanitzacions serà un cop a la 
setmana i diari en el cas urbà.  
 
A partir d’aquí si vostès han consultat l’expedient i tenen alguna pregunta que 
els hi podem aclarir, ho farem.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Bona tarda. De fet vull repetir la pregunta que vaig fer a la Comissió 
Informativa. Tenint en compte que hi haurà més edificis, que hi haurà més 
treballadors, que hi ha més maquinària, com és que ens costa menys diners 
que abans, on estar l’estalvi?. L’estalvi està en qualitat de servei, en el benefici 
de l’empresa, en menor sou dels treballadors o és que abans cobraven de 
més? Aquesta és una pregunta bastant raonable. 
 
I després sense posar en qüestió, de cap manera, la tria de l’empresa, s’ha de 
tenir en compte algunes coses;  que Valoriza és una empresa amb domicili 
fiscal a Madrid, que els certificats que presenta de gestió ambiental 14.001, de 
gestió de qualitat 9.001, del Reglament Europeu 12.021 de la neteja i recollida 
dels residus en el districte de Moratalaz a Madrid, de la conservació de l’arbrat 
a Madrid, de Sevilla de Jerez de la Frontera, però cap a Caldes de Montbui, 
cap a Catalunya. Segur que això certifica que és una bona empresa, però per 
altra banda són coses que tocaria anar mirant i anar tenint en compte d’ara en 
endavant. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies pel que fa a aquesta segona reflexió. Dir-li que aquest és un contracte 
que per la seva quantitat va sortir publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea 
i, que per les normes europees, qualsevol empresa domiciliada a qualsevol 
estat membre de la Unió Europea es pot presentar. En aquest cas el criteri 
territorial no és un criteri vàlid a l’hora d’adjudicar contractes d’aquest tipus. 
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En quant a la primera pregunta li passaré la paraula al senyor Personat.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Personat. 
“Referent a la primera pregunta li he de dir que les adjudicacions avui per avui  
-suposo que és degut a la crisi- s’estan licitant per un preu a la baixa. Inclús vull 
dir-li que en altres licitacions, les baixes han estat fins i tot d’un 30%, mentre 
que aquí només ha estat d’un 10%. 
 
Si em preguntes si abans cobraven més i ara cobren menys, jo no ho sé. El 
que sí és que totes les empreses que s’han presentat han anat més o menys 
per aquests preus. La diferència ha estat molt poca i aquesta empresa ha estat 
la que més s’ha ajustat amb aquests preus. Evidentment els temps que corren 
influeixen molt en què les empreses ajustin els preus. 
 
I en quant a la qualitat, evidentment, vetllarem -com hem vetllat fins ara- que 
aquest servei continuï funcionant bé. Per altra banda, també puc dir-te que en 
quan a dedicació de la gent -tenien 35.211 hores anuals i hem passar a un total 
d’hores de neteja de 35.435-, hem augmentat gairebé en tots els llocs. Sobre 
tot en el centres escolar –cinc hores-, en previsió d’ampliacions. Només s’ha 
rebaixat el servei en l’escola d’adults perquè ara canviarà d’ubicació i aquest 
equipament no tindrà la utilitat que tenia fins ara, ja que aquest servei passarà 
a l’equipament de “Les Cases dels Mestres”. 
El servei no és una cosa tancada, es pot modificar segons les necessitats que 
tinguem.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Només en aquest sentit, entenc que la situació de crisi provoca aquestes 
baixes, però això comporta que s’ha d’estar més atents a que la qualitat no es 
vegi perjudicada i, si és possible, que les situacions laborals dels treballadors 
d’aquestes empreses no hagin de suportar aquestes baixes. 
Per altre cantó, estic d’acord en què la qüestió territorial no compte, en part, 
però la qüestió dels certificats ambientals potser sí seria exigible que fossin 
d’empreses que estan ubicades a Catalunya. 
Potser la llei no ho preveu d’aquesta manera, però si contractéssim una 
empresa de Montpelier o de Carcasona, potser ens agradaria que els certificats 
que ens presenten fossin del que fan al nostre territori, no del que fan lluny.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies senyor alcalde. Bona tarda. Bé com van explicar a la Comissió 
Informativa i repetia el company d’Iniciativa, aquest nou contracte de neteja 
viària i d’espais municipals suposa una reducció en la despesa i això ho 
valorem positivament, ja que hi ha més servei amb més espais municipals i per 
això votarem a favor. 
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El que sí demanaríem és que a qui li pertoqui fes un seguiment, ho faci 
exhaustivament, per evitar que això no vagi en decrement del servei de neteja.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Evidentment vetllarem perquè això no vagi en decrement del servei i també 
vetllarem perquè no recaigui en els empleats aquesta baixada del preu. Ho 
tenim molt en compte i creiem que és una obligació nostre el vetllar per aquests 
dos assumptes. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Gràcies. Acostumo a repetir el principi de la meva intervenció. El fet de ser els 
darrers en poder intervenir suposa en molts casos que els companys ja han 
avançat  la nostra línea argumental.  
Preguem des de Convergència i Unió que tinguem cura d’aquest estalvi en 
relació al que ens suposarà aquest contracte. Mirem de destinar-lo de la millor 
de les maneres, a l’hora que siguem el màxim de curosos en què l’empresa 
dugui a terme les funcions per a les quals se’ls hi ha adjudicat. 
 
Volia aprofitar per donar les gràcies públicament, tant a l’equip de govern com 
als companys de consistori perquè a l’haver sol·licitat, el dia de la Comissió 
Informativa, si era possible el fet de canviar l’hora de celebració d’aquest Ple, 
doncs, ens ha permès que avui tots tres companys puguem ser presents. Fent 
l’esforç cadascú amb les seves respectives obligacions laborals, però atenent a 
la confiança dipositada, us volem donar públic reconeixement. Moltes gràcies.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i del PSC (1); i 4 
abstencions de CIU (3); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
Núm. d’expedient: TCSR20112302 de contractació de la neteja viària i dels 
edificis municipals. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents o Fets   
El Ple de l’Ajuntament, en data 28 d’abril de 2011, va aprovar el plec de 
clàusules administratives per l’adjudicació del contracte dels serveis de neteja 
de la via pública i dels edificis municipals.  
 
En Josep Lluís Ibort Muñoz-Ramos i en Lluís Orpí Casajuana, dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en data 2 d’agost, van emetre 
informe en el que proposen a la Mesa de Contractació l’adjudicació del 
contracte dels serveis de neteja viària a l’oferta presentada per Valoriza 
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Servicios Medioambientales, S.A. amb un import econòmic total anual (IVA 
inclòs) de 926.233,17 euros, per haver estat la que més puntuació ha assolit 
segons els criteris de valoració del Plec de condicions. 
 
La Mesa de contractació, en data 4 d’agost, va procedir a la valoració de 
l’informe emès per Josep Lluís Ibort Muñoz-Ramos i Lluís Orpí Casajuana, dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i proposa a l’òrgan de 
contractació que s’adjudiqui el contracte a Valoriza Servicios 
Medioambientales, S.A., per ser la més avantatjosa de les presentades, amb 
un import econòmic total anual (IVA inclòs) de 926.233,17 euros.  
 
L’alcaldia, en data 5 d’agost de 2011, va dictar Decret 917/2011 per requerir a 
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., perquè en el termini de deu dies 
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent.  
 
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., ha presentat, en temps i forma, la 
documentació requerida. 
 
Fonaments de dret  
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per 
la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Adjudicar a Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., el contracte 
dels serveis de neteja de la via pública i dels edificis municipals per ser la més 
avantatjosa de les presentades, amb un import econòmic total anual (IVA 
inclòs) de 926.233,17 euros. Aquest contracte té una durada de quatre anys 
més dos prorrogables. 
 
Segon.- Aprovar el document comptable de disposició de la despesa per un 
import de 231.558,28 euros (IVA inclòs), corresponent als mesos d’octubre, 
novembre i desembre, a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.163.22700 del 
vigent pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Aquest import es divideix en: 
 
Neteja viària 88.209,35 euros amb un tipus d’ IVA del 8% 
Neteja dels edificis municipals 143.348,93 euros amb un tipus d’IVA del 18%. 
 



 

 7

Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56 
Fax 93 865 56 57 
www.caldesdemontbui.cat 
08140 Caldes de Montbui 

Tercer.- Notificar aquesta adjudicació a la resta de licitadors i simultàniament 
publicar-la al perfil del contractant. 
 
Quart.- Notificar a l’adjudicatari la present resolució i citar-lo per a la signatura 
del contracte dins d’un termini no inferior a 15 dies hàbils a comptar des del 
següent al de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. 
 
Cinquè.- Publicar l’anunci de l’adjudicació en el “Diari Oficial de la Unió 
Europea” i en el “Butlletí Oficial de l’Estat” en un termini no superior a 48 dies a 
comptar des de la data de formalització del contracte. 
 
3. Mocions 
 
3.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT, A FAVOR DE PENJAR LA SENYERA ESTELADA A 
L’EDIFICI CONSISTORIAL ELS DIES 10 I 11 DE SETEMBRE. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 

“Bona tarda. Ja va sent habitual que els nostre ajuntaments, de tant en tant, 
aprovin mocions per tal de penjar al balcó de la Casa Consistorial diferents 
banderes que representen causes justes que mereixen del nostre suport i el 
nostre reconeixement i compromís com a municipi i poble. S’ha fet 
històricament com  per exemple, la del Tíbet o el Sàhara. 

Ara és el moment de donar suport a una altra causa que nosaltres entenem 
que és justa i que perquè ens toqui de més a prop no significa que sigui menor, 
sinó potser el contrari. 

Ara toca defensar la causa de Catalunya i del futur del nostre país, perquè dia 
enrere dia constatem que des d’Espanya han posat el vaixell a tota màquina 
contra nosaltres. Espoli fiscal, retallada de l’Estatut, menysteniment en la 
reforma constitucional, atac directe al model d’escola catalana, mutilació judicial 
del català a les administracions locals, etc, això són uns exemples només 
d’aquests darrers dies. 

Fins i tot, actualment, persones de la prudència del president Pujol que ha 
portat tota una vida defensant a Catalunya dintre d’Espanya, al final s’ha 
cansat, perquè ja no veuen que sigui viable. Ja tenen clar que és del tot 
impossible. Per tant, cada cop som més els que tenim clar que si volem que 
Catalunya tingui el futur que es mereix, ho ha de fer pel seu propi camí. S’ha de 
constituir com estat propi dintre d’Europa. Només d’aquesta manera tindrem el 
futur garantit i només d’aquesta manera podrem recuperar la bona relació que 
necessitem i ens mereixem amb Espanya. 

És per això que el fet d’aprovar aquesta moció significa fer un pas –petit si 
voleu-, però un pas més en l’assoliment d’aquest futur. “ 
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Pren la paraula el senyor Serra: 

“Abans d’entrar en el fons de la qüestió, he de dir que parlo com a portaveu de 
la Federació del grup municipal que represento, però especialment parlo a títol 
individual. Entre altres coses perquè forma part de les meves més fermes 
conviccions al sentir-me un patriota català i declarat independentista. 

Això no vol dir que no hi hagi certes cauteles a l’hora de sotmetre’s a votació 
una moció d’aquest tipus. A nivell personal no hi tinc cap altre inconvenient, el 
que sí sol·licitaria és que l’estelada que pengem sigui l’estelada oficial. La que 
entenem tots com a triangle blau i estel de color blanc que és l’oficial. Entenc 
que no hem de fer més batalla política que la que té. Qui vulgui conèixer la 
història d’aquesta senyera la sap perfectament. Recordo que es tracta d’una 
senyera de guerra –amb tot el que això significa-, en tot cas, vull creure que no 
declararem aquest estat en cap dels moments. 

De tota manera i excepcionalment, nosaltres votarem a títol individual cadascú 
de nosaltres. Vull creure que ho farem en un mateix sentit. Moltes gràcies.” 

 

Pren la paraula el senyor Ortega: 

“Nosaltres aquesta moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, no li podem donar el recolzament. La nostra opinió és que el símbol 
que representa la diada és la senyera i no pas l’estelada, però tampoc no 
votarem en contra. Entenem i respectem profundament la defensa de l’estelada 
però la nostra postura és que qui representa la diada no és l’estelada. Gràcies.” 

 

Pren la paraula el senyor Olondriz: 

“Tradicionalment a Caldes de Montbui tenim costum que en dates senyalades 
es pengen diferents senyeres al balcó de l’Ajuntament. Hem penjat banderes 
que representen col·lectius, causes, idees, etc. Per exemple les banderes del 
Sahara, del Tibet, de la república, dels gays i lesbianes i, fins i tot, una vegada 
la bandera d’Holanda per motius esportius. És per això i sense repetir-me en 
els arguments que, en part, podem coincidir amb el que s’ha dit abans. Estem 
d’acord en què es pengi una bandera que representa a una part dels catalans i 
catalanes i els seus anhels, més o menys definits. Ja s’ha vist aquí i està clar 
que a sota de les banderes hi cab molta gent. 

Entenem que aquesta bandera no substituirà la senyera catalana que és la 
única que és oficial, entre oficialitats o  no, aquesta sí que representa a tots els 
catalans. I aquí sí que hi ha una discrepància; com que la moció no ho diu, i 
només parla de l’estelada, i a mi m’agrada més la del fons vermell. Jo sol·licito 
que es pengi aquesta. M’agrada més, encara que la decisió no la prengui jo.” 
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Pren la paraula el senyor Gaspar: 

“Volia fer una petita matisació en el que ha comentat el senyor Òscar. En tot 
cas m’agradaria que constés més l’estelada com a bandera de lluita que no pas 
de guerra. Podríem repassar, i ara fa poc va ser el centenari de creació 
d’aquesta bandera, que penso que és molt més positiu parlar d’aquesta 
bandera de lluita per la llibertat que no de guerra. No tenim cap intenció de 
declarar la guerra a ningú, en tot cas de lluitar pels nostres drets i el nostre 
futur.” 

Pren la paraula el senyor Serra: 

“Fent una petita puntualització. El fet que és bandera oficial de guerra està 
recollit a diversos fòrums i a més històricament s’explica així a qualsevol 
facultat. És la bandera de guerra de l’estat català. Està recollit a l’article 3 de la 
Constitució Provisional de la República Catalana de l’any 28. Per tant, si no els 
importa mantinguem la qualificació. Entenc que no és el terme més adient, però 
si més no, és l’històric. Gràcies.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 

“En tot cas que quedi constància que nosaltres la penjarem com a bandera de 
la llibertat. La llibertat que volem que arribi al més enllà possible.” 

 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); i d’ICV-
EUiA (1); i 1 abstenció del PSC (1)], acorda aprovar la moció. 

 

“Atès que l’Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, és un dia de 
celebració de la catalanitat i de commemoració d’uns fets històrics, la caiguda 
de Barcelona a mans de les tropes borbòniques el 1714, però és també un dia 
de reivindicació dels drets nacionals de Catalunya.  
Atès que entre aquests drets, hi ha el dret a l’autodeterminació o dret a decidir 
del poble català, és a dir, el dret a constituir-se en un estat propi si 
democràticament així ho expressa una majoria de la ciutadania.  
Atès que l’anhel de recuperació de les llibertats nacionals a través de l’estat 
propi troba en la bandera estelada un del seus símbols més destacats. El seu 
origen data d'inicis del segle XX i es considera Vicenç Albert Ballester com el 
seu creador o inspirador.  
Atès que darrerament el nostre país ha viscut esdeveniments, com ara la 
sentència del Tribunal Constitucional espanyol retallant greument l’estatut 
referendat pel poble de Catalunya, que han deixat ben clar quins són els límits 
de l’estat de les autonomies i del reconeixement de la pluralitat nacional de 
l’estat.  
Atès que la reivindicació de la independència troba un ressò cada cop més 
ampli en la societat catalana; prova d’això és la celebració de consultes sobre 
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la independència a 554 municipis entre els anys 2009 i 2011, entre els quals 
Caldes de Montbui el 28 de febrer de 2010, amb la participació global de més 
de 880.000 persones i amb uns resultats clarament favorables a l’opció de 
l’estat propi.  
Atès que el Consistori va aprovar, el 25 de novembre de 2010, una moció 
declarant Caldes de Montbui municipi moralment desvinculat de l'àmbit de la 
Constitució Espanyola atès l'ús d'aquesta com a instrument jurídic i polític per 
posar límits a la llibertat del poble català i en un gest conscient d'afirmació 
nacional i democràtica.  
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que acordi:  
 

Únic.- Penjar la senyera estelada en un lloc destacat i preferent de la façana 
d’aquest Ajuntament perquè onegi cada 10 i 11 de setembre, vigília i Diada 
Nacional de Catalunya.” 

 
3.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT, A FAVOR DE DEDICAR UN CARRER O PLAÇA DE 
CALDES DE MONTBUI AL MOLT HONORABLE SR. HERIBERT BARRERA I 
COSTA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 

“Aquesta proposta de moció ve condicionada, com tots saben, per la recent 
pèrdua d’una figura política de gran talla com la del president Barrera. Una 
persona entregada incansablement a la defensa de Catalunya, de la justícia 
social i de la llibertat del país. 

Heribert Barrera va veure néixer la república, va combatre el feixisme des del 
fons republicà, va patir l’exili i els camps de concentració i va mantenir vives les 
sigles d’ERC en uns moments molt difícils. Però, per sobre de tot, ha estat una 
persona coherent, honesta, compromesa i valenta fins a l’últim moment.  

Tots recordarem emotivament la fermesa de la seva persona encapçalant la 
manifestació del 10 de juliol a Barcelona, amb una edat ja molt avançada. 

Però, més enllà de ser una persona militant i important dins d’un partit, ha estat 
un dels presidents del parlament del nostre país. I no ha estat un president més 
sinó que va ser el primer president del Parlament de Catalunya des de la 
recuperació de la democràcia. Va ser el president que va haver de recuperar la 
institució i que la va reconstruir gairebé des de cero per vestir una arquitectura 
parlamentària com la de qualsevol país. Ho va fer en moments que no van ser 
gens fàcils i va fer una gran feina per tothom reconeguda. Feina que avui 
moltíssima gent li reconeix i, a més a més, li agraeix. Per això la Generalitat li 
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concedirà la medalla d’or i, per això, és de justícia poder aprovar que un carrer 
o una plaça de Caldes de Montbui dugui el seu nom.  

Altres poblacions com Barcelona ja han manifestat que també ho faran, a més 
a més, ara que estem amb vigílies de l’onze de setembre és un bon moment 
per aprovar aquesta moció. Perquè amb la perpetuació del seu nom ens recordi 
que els catalans només ens queda un camí, la independència i que tenim 
presa, molta presa, a les seves pròpies paraules.” 

 

Pren la paraula el senyor Serra: 

“No descobrirem la figura del molt honorable. Sí que m’agradaria tenir un 
record personal de la darrera vegada que vam coincidir. He de dir que no tan 
sols era un gran expresident sinó que era una magnífica persona. No tan sols 
era un gran estudiós i un gran mestre sinó que a més va ser un grandíssim 
defensor del país. Penso que els elogis sobren, segurament amb paraules del 
propi expresident Rigol, la seva tasca mai serà prou ben recordada. 

Nosaltres donarem tot el suport a que no tant sols el senyor Barrera, sinó 
qualsevol persona d’aquesta vàlua sigui sempre reconeguda a nivell públic on 
faci falta.” 

 

Pren la paraula el senyor Ortega: 

“Pel nostre grup el fet de dedicar un carrer al doctor Barrera no està en contra 
pel fet de ser el doctor Barrera però el que no estem d’acord és en la manera 
de fer-ho. Creiem que la millor manera de donar nom a un carrer o a una plaça 
és obrir un procés participatiu i que la gent de Caldes de Montbui pugui dir la 
seva opinió. Per aquest motiu no podem donar recolzament a la moció, no per 
altre motiu. 

Volia aprofitar per expressar el nostre condol a tota la família d’ERC i en 
especial a la família del doctor Barrera.” 

 

Pren la paraula el senyor Olondriz: 

“És possible que dedicar un carrer a un important càrrec de representació 
institucional i política sigui una bona forma d’honorar a qui va ser president del 
Parlament de Catalunya. No ens sembla malament que es faci i per aquest 
càrrec té tots els meus respectes. Però demano que aquests honors siguin 
proporcionats i no discriminatoris. 

A Caldes de Montbui no tenim cap carrer amb el nom d’un altre polític ja mort 
que també va ser president del Parlament, em refereixo al senyor Joan 
Raventós, la seva trajectòria política es pot equiparar sens dubte a la del 
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senyor Barrera, tant en l’etapa democràtica com en l’anterior. Però a més a 
Caldes tampoc tenim cap carrer dedicat a qui fou president de la Generalitat , el 
primer president en democràcia, Josep Tarradellas.  

Pensem que seria de justícia fer les coses una mica més equilibrades. 
Aquestes coses s’han de cuidar, no vull pensar que tot això ha estat 
intencionat, ni motivat per la militància fins fa poc d’Heribert Barrera en el vostre 
partit, però s’ha de cuidar.  

És per això que no puc votar a favor d’aquesta moció, però hi ha més, puc 
abstenir-me i en canvi votaré en contra pels motius següents: sense posar en 
dubte la seva qualitat humana, la seva lluita per Catalunya ni la seva aportació 
en la defensa dels drets nacionals que aquí s’han mencionat, Heribert Barrera 
tenia una part del seu pensament polític incompatible -al nostre entendre- amb 
tenir un carrer dedicat, i no em refereixo a les diferències de caire partidista que 
obviaré ni d’oportunitat política.  

Amb pensament incompatible amb nosaltres em refereixo a opinions sobre la 
condició dels immigrants, els diferents coeficients intel·lectuals que al seu criteri 
es tenen per tenir un color o altre de pell i per l’animadversió cap a 
determinades opcions sexuals que no entraré a detallar per respecte a la seva 
figura, però que són motius suficients perquè el meu vot sigui negatiu.” 

 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [12 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i de CIU (3); i 2 vots 
en contra del PSC (1),i d’ICV-EUiA (1)] acorda aprovar la moció. 

 

“Atès que el passat 27 d’agost ens va deixar, a l’edat de 94 anys, el Molt 
Honorable Sr. Heribert Barrera i Costa, qui fou el primer President del 
Parlament de Catalunya després de la dictadura franquista. 

Atès que l’històric militant i dirigent d’Esquerra Republicana de Catalunya 
exemplifica tota una vida dedicada a la causa de la llibertat, individual i 
col·lectiva, i de la justícia social. Figura respectada pel conjunt del catalanisme 
polític, el Dr. Barrera encarna a ulls d’una part molt important de la població del 
nostre país coherència, honestedat, rigor intel·lectual, fidelitat als ideals i treball 
persistent i incansable a favor de la llibertat de la nació catalana, a més d’ésser 
un referent indiscutible de l’etapa de la recuperació parcial de les llibertats i les 
institucions democràtiques del país, a finals dels 70’s i principis dels 80’s, així 
com, més recentment, un referent en la reivindicació de la independència de 
Catalunya.  

Atès que és de justícia que els municipis catalans promoguin la memòria 
d’aquelles persones que a nivell públic més s’han significat a favor del país i de 
la seva llibertat, la trajectòria de les quals són referents i exemples a seguir per 
les generacions presents i futures.  
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Atès que és de destacar també l’existència d’una certa vinculació del Dr. 
Barrera amb Caldes de Montbui, doncs la seva vídua, Sra. Cori Pellicer, fou 
durant molts anys professora a l’Institut Manolo Hugué.  

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que acordi: 

Primer. Dedicar, quan s’escaigui, el nom d’un carrer o plaça del nostre municipi 
al Molt Honorable Sr. Heribert Barrera i Costa.” 

 

L’alcalde aixeca la sessió a les 19 hores i 30 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari gral.      Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas    Jordi Solé i Ferrando 


