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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 2

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

ORDRE DEL DIA
1.-

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
SERVEIS TERRITORIALS

2.-

EXP.: UPVV120001. DESIGNACIÓ REPRESENTANT MUNICIPAL DE LA
COMISSIÓ DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE L’AEROPORT DE SABADELL.
RÈGIM INTERIOR

3.MOCIONS PORTAVEUS
3.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
MANCOMUNAR SERVEIS AMB ELS AJUNTAMENTS VEÏNS.
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3.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT
DE BARBERÀ
DEL VALLÈS EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL
IMPOSADA PEL GOVERN DE L'ESTAT.
ALCALDIA
4.DONAR COMPTE AL PLE
4.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
5.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

6.-

PRECS I PREGUNTES.
DICTÀMENS

1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201201. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
25 de gener de 2012, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
_____________________

2.1

EXP.: UPVV120001. DESIGNACIÓ REPRESENTANT MUNICIPAL DE
LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT AMBIENTAL DE L’AEROPORT DE
SABADELL.

DESIGNACIÓ REPRESENTANT MUNICIPAL DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
AMBIENTAL DE L’AEROPORT DE SABADELL.
Expedient: UPVV120001.
De conformitat amb els antecedents que hi ha a l’expedient de referència; i fent ús de les
competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
S’ACORDA:
PRIMER: Restar assabentats de la publicació en el BOE núm. 308, de 23 de desembre de
2011, de la “Orden PRE/348/2011”, de 16 de desembre, per la qual es crea la Comissió de
seguiment ambiental de l’aeroport de Sabadell, amb la finalitat de dur a terme les funcions de
seguiment ambiental de l’aplicació de les prescripcions i determinacions establertes en la
“Resolución de la Secretaria de Estado de Cambio Climático" , de 30 d’abril de 2009, en
relació amb el projecte d’ampliació de l’aeroport previst en el seu Pla Director vigent, el qual
té per objecte la construcció d’una plataforma d’estacionament d’aeronaus i urbanització
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d’una zona industrial en el costat sud per a l’adequació de l’àrea dels futurs hangars dedicats
principalment al servei d’assistència, reparació i manteniment d’aeronaus i els seus
components.
SEGON: Designar al senyor Antonio Báez Balbuena, Tinent d’alcalde d’Urbanisme i
Activitats, com a representant d’aquesta Corporació municipal, el qual passarà a integrar-se
com a membre de l’esmentada Comissió de seguiment juntament amb els representants dels
municipis de Sabadell, Badia del Vallès i Sant Quirze del Vallès segons així s’estableix a
l’article 3 de la citada “Orden PRE/348/2011” .
TERCER: Donar trasllat del present acord al Ministeri de Foment, a través de la Secretaria
d’Estat de Transport, al qual queda adscrita la referida Comissió de seguiment ambiental.
_____________________
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MOCIONS PORTAVEUS

3.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
MANCOMUNAR SERVEIS AMB ELS AJUNTAMENTS VEÏNS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER MANCOMUNAR SERVEIS
AMB ELS AJUNTAMENTS VEÏNS.
Moció presentada pel portaveu d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es transcriu a
continuació:
"En aquests moments de crisi econòmica, una de les sortides per a moltes administracions
locals ha de ser la de mancomunar serveis públics, ara més que mai, fonamentals, per al bon
desenvolupament d'una societat. Calen noves estratègies basades en la cooperació
interterritorial entre els nostres municipis veïns, per enfortir el transport públic. Treballar en
la línia d'interconnectar territoris amb una xarxa potent de transport públic és, també, una
manera de sortir de la crisi.
La connexió entre els territoris és saludable, aconsellable i necessària. I aquesta connexió es
dóna de forma bidireccional, és a dir, hi ha veïns i veïnes de poblacions properes que es
desplacen, sovint, al nostre terme municipal i, també, hi ha barberencs i barberenques que es
mouen cap a poblacions veïnes. Aquestes interconnexions són per motius molt diversos:
estudi, comerç, treball, oci, etc.
Recentment, el Ple de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat una moció per tal d'impulsar la
col·laboració amb els ajuntaments veïns en matèria de transport públic. Aquest fet representa
una gran oportunitat per millorar la mobilitat dels barberencs i barberenques, i també dels
veïns d'altres poblacions que es desplacen a la nostra ciutat.
D'altra banda, la necessitat d'estalvi en el capítol de despeses en béns i serveis s'ha fet palesa
en el moment d'elaborar els pressupostos municipals. La gestió directa per part de
l'Ajuntament o les empreses municipals, o la mancomunació de serveis amb altres ens locals
són fórmules que cal impulsar. Un bon exemple és el servei d’atenció domiciliària, en què a
més del possible estalvi, es podrien evitar problemes com l'impagament de nòmines a les
treballadores.
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Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal ICV-EUiA proposa al ple de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès l’adopció dels següents acords:
Primer. Impulsar negociacions amb l'Ajuntament de Sabadell, i amb aquells que s'hi sumin,
per tal de mancomunar una xarxa pública de transport col·lectiu en autobús urbà.
Segon. Elaborar una proposta per gestionar directament el servei d’atenció domiciliària, amb
la possibilitat de mancomunar aquest servei amb els ajuntaments veïns: Sabadell, Santa
Perpètua, Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola i Badia.
Tercer. En el marc de la Comissió de Contractació que es crearà properament, estudiar les
possibles fórmules de col·laboració amb els ajuntaments veïns en la gestió de tots i cada un
dels serveis municipals que actualment es presten de manera externalitzada."
_____________________

3.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDESSA DE
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS EN CONTRA DE LA
REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L'ESTAT.

MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ
DEL VALLÈS EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN
DE L'ESTAT.
Moció presentada per l'alcaldessa de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, el text íntegre de la
qual es transcriu a continuació:
"El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la
fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima
situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes
històriques a Espanya i a Catalunya.
Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central
Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals
del nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a
la sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna cobertura,
principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està ampliant
l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió sobre les
condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la
reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el
nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la
nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto
l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització.
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És una reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense
l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris
per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el
lloc de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin
exhaurit la prestació seran difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també dóna
un greu cop la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima
feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han pres
introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions laborals.
De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha
generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió
econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del
treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i
assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i
ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles persones que més
pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les aspiracions
fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central que:
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral
que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents
socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació
veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de
treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.
3.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i cohesió social en
uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni
subsidi per desocupació.
4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor
del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en
matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les
administracions catalanes."
_____________________
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DONAR COMPTE AL PLE

4.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
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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.
_____________________

5.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

6.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

