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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 6

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.-

ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
RÈGIM INTERIOR

2.INTEGRACIÓ PME
2.01.- EXP.: XXXX. INTEGRACIÓ DEL PME EN L'ESTRUCTURA MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
3.MODIFICACIONS
3.01.- EXP.: RHCT12002. MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
3.02.- EXP.: RHCT12003. MODIFICACIÓ QUADRE DE PLANTILLA MUNICIPAL.
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3.03.- EXP.: RHCT12004. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
SERVEIS ECONÒMICS
4.APROVACIÓ PROVISIONAL
4.01.- EXP.: HAVV2012/01. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIONS
D'ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2012.
5.RECONEIXEMENT DE CRÈDIT
5.01.- EXP.: IPRC2012/03. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
SECRETARIA GENERAL
6.MOCIONS PORTAVEUS
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC CONTRA LES
RETALLADES D'EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN DE L'ESTAT.
6.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC PER A
SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DEL RDLL 16/2012 DE MESURES URGENTS
PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE SALUT I
MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES SEVES PRESTACIONS.
6.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC EN DEFENSA
DE LES POLÍTIQUES LOCALS D'OCUPACIÓ DAVANT LA RETALLADA
DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT EN MATÈRIA DE
POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ.
6.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU SOBRE LA
DEFENSA DEL MODEL D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL PROPI.
6.05.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
RECLAMAR EL PAGAMENT DE L'IBI EN BÉNS IMMOBLES DE
TITULARITAT DE L'ESGLÈSIA CATÒLICA.
6.06.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA A FAVOR
DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS
ASSOCIATIVES A BARBERÀ DEL VALLÈS.
ALCALDIA
7.DONAR COMPTE AL PLE
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
8.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

9.-

PRECS I PREGUNTES.
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DICTÀMENS
1.

ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

EXP.: XASP201204 i XASP201205. Lectura i aprovació de les actes de les sessions
anteriors, fetes els propassats dies 25 d'abril i 14 de maig de 2012, respectivament, de les
quals prèviament s'han tramès còpia a tots els components de la Corporació.
_____________________
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INTEGRACIÓ PME

2.1

EXP.: XXXX. INTEGRACIÓ DEL PME EN L'ESTRUCTURA
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

INTEGRACIÓ DEL PME EN L'ESTRUCTURA MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE
BARBERÀ DEL VALLÈS.
Mitjançant acord de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, adoptat en sessió plenària de data 26
d'abril de 1968, va ser creat l'avui denominat Patronat Municipal d'Esports, amb la finalitat de
gestionar autònomament la prestació de serveis relacionats amb l'aprenentatge i pràctica de
l'esport al municipi.
Des de la precitada data s'han produït diverses modificacions successives dels estatuts
d'aquest, amb la finalitat d'anar-los adaptant, en cada moment, a la funcionalitat de la
Corporació Municipal.
A la vista del marc actual, tant en l'aspecte jurídic com financer, en la línia d'innovar
esquemes organitzatius/operatius orientats a la millora dels nivells d'eficiència en la gestió
dels serveis públics, es proposa la dissolució del Patronat Municipal d'Esports incorporant a
l'estructura municipal de l'Ajuntament de Barberà del Vallès la gestió del paquet de serveis
municipals que, en l'àmbit de l'activitat de l'esport, ve gestionant aquest.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (Art. 4.1. a)
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de Règim local de Catalunya (Arts. 249)
- Estatuts del Patronat Municipal d'Esports vigents, publicats al BOP núm. 311, de data
29-12-1999 (Art. 41)
- Decret 179/1995, de 13 de juny per que s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (Art. 208 i 209)
- Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre
d'ens locals de Catalunya (Arts. 45, 56)
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En base a l’anterior, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Tramitar l’expedient per a la successió, a títol universal, de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès respecte de l'organisme autònom municipal Patronat Municipal d'Esports,
de manera que totes les competències que venia exercint aquest passaran a ser exercides, en la
modalitat de gestió directa sense organització especialitzada, per l'Ajuntament.
SEGON: Aprovar, amb la data d'efectes que després s'indicarà, la dissolució de l'organisme
autònom denominat Patronat Municipal d'Esports, amb la derogació dels seus respectius
estatuts vigents, creat per acord de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en sessió plenària de
26 d'abril de 1968.
TERCER: En conseqüència, l'Ajuntament de Barberà del Vallès succeirà a títol universal al
Patronat Municipal d'Esports assumint la gestió de la prestació dels serveis en la forma
indicada que, fins al moment de la seva efectiva extinció, competeixen a aquest. La successió
comporta la subrogació automàtica de l'Ajuntament en la posició jurídica del Patronat
respecte de la titularitat dels serveis, mitjans materials, financers i personals, els drets i les
obligacions d'aquest.
QUART: Establir l'1 de juliol de 2012, la data d'efectes de la successió de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès respecte del Patronat Municipal d'Esports i, per tant, l'efectiva extinció de
la personalitat jurídica d'aquest.
CINQUÈ: Prendre coneixement i, quan calgui, aprovar els documents comptables, ja aprovats
pel Patronat Municipal d'Esports, relacionats seguidament i que s'incorporen a l'expedient:
-

Inventari del patrimoni
Relació nominativa del personal de la plantilla del Patronat Municipal d'Esports que
s'integra en la plantilla de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
Relació de contractes vigents subscrits pel Patronat Municipal d'Esports
Relació d'aplicacions informàtiques de gestió
Dipòsits bancaris operatius

SISÈ: Entendre subrogat a l'Ajuntament de Barberà del Vallès en la titularitat dels fitxers de
dades que, fins ara de la seva extinció, estaven declarats al Patronat Municipal d'Esports,
realitzant l'oportuna comunicació a efectes que els titulars dels dades corresponents puguin
exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el mateix Ajuntament
de Barberà del Vallès.
SETÈ: En data 1 de juliol de 2012, la Tresoreria Municipal formalitzarà la corresponent acta
d'arqueig, comprensiva de la existències en caixa, saldos dels dipòsits bancaris i altres valors
titularitat de la qual correspongui al Patronat.
VUITÈ: El Patronat dissolt entrarà en procés de liquidació de tal forma que es liquidaran els
drets de cobrament i els deutes pendents a la mateixa comptabilitat del PME fins a 30 de
desembre de 2012, passant a integrar-se a 31 de desembre tots els pendents de cobrament i
pagament a la comptabilitat no pressupostària de l’ajuntament. Les xifres de la liquidació del
pressupost del PME a 1 de juliol se’n donarà compte en la sessió ordinària del Ple del mes de
novembre, tot i que es podrà fer amb anterioritat si se’n disposa de la informació, i de les
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xifres de l’evolució dels pendents fins al 30 de desembre se n’informarà juntament amb la
liquidació del pressupost 2012 de l’ajuntament.
NOVÈ: Es faculta, tan àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia Presidència per
formalitzar aquesta liquidació i resoldre, al seu torn, arribat el cas, totes les incidències que es
poden ocasionar en l'execució de l’acord adoptat en ordre a la dissolució del Patronat
Municipal d'Esports.
DESÈ: Inserir al Diari Oficial de Generalitat anunci sobre l’acord adoptat.
ONZÈ: Als efectes del que preveu l'art. 45 del Decret 139/2007, de 26 de juny, que regula la
denominació, símbols i registre dels ens locals de Catalunya i en compliment del que disposa
l'art. 56 del text legal precitat, notificar l’acord adoptat a la Direcció General d'Administració
Local de la Generalitat de Catalunya per tal de cancel·lar la inscripció corresponent al
Patronat Municipal d'Esports.
_____________________
3

MODIFICACIONS

3.1

EXP.: RHCT12002. MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.

MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
Expedient: RHCT12002.
L’aprovació per la Corporació municipal de la dissolució del Patronat Municipal d’Esports de
Barberà del Vallès, organisme autònom encarregat, fins a la data de la seva dissolució,
d’exercir les competències municipals en matèria d’esports, com a conseqüència de la
voluntat municipal de prestar els serveis que se’n deriven de l’exercici de les esmentades
competències des d’una gestió directa, sense òrgan especialitzat diferenciat de l’estructura
orgànica de l’Ajuntament, obliga necessàriament a la realització dels pertinents ajustos en els
instruments organitzatius municipals, als efectes de donar l’adequat encaix al referit canvi.
El canvi esmentat incideix directament en l’organigrama municipal com esquema que ordena
les relacions verticals i horitzontals de l’organització atenent a la realitat existent i a les
propostes de desenvolupament de futur.
Per a respondre a aquest canvi en la prestació de les competències municipals en matèria
d’esports, cal fer les adaptacions oportunes en l’organigrama municipal vigent, aprovat en
sessió plenària de data 27 d’abril de 2005, als nivells mig o tècnic directiu i inferior o
operatiu que contemplin i s’adaptin a la nova realitat amb l’objectiu continu d’aconseguir la
major eficiència i eficàcia possible en la prestació dels serveis.
En el sentit expressat, es considera oportú introduir modificacions en l’organigrama
municipal vigent, als nivells mig i inferior abans esmentats i que es concretarien en la
supressió de l’actual Secció de Coordinació amb Esports, el canvi de denominació de l’actual
Secció de Benestar Social i Salut, denominada ara Secció de Benestar Social, en atenció a la
nova distribució competencial dintre de l’Àrea de Serveis Personals, i la creació de dues
noves seccions que s’integrarien a l’Àrea de Serveis Personals, denominades Secció de
Civisme i Ciutadania i Secció d’Esports. Així mateix, es considera oportú disposar la revisió i
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actualització, en el nivell operatiu, de totes aquelles qüestions què es poguessin haver vist
afectades per la nova distribució competencial i jeràrquica.
A l’efecte d’adaptar l’organigrama funcional i jeràrquic d’aquest Ajuntament a les necessitats
pròpies d’aquesta administració i que permeti ajustar el mateix a les diferents circumstàncies
que poguessin afectar-li, de forma àgil i sense necessitat d’alterar l’estructura bàsica del
mateix, és pel que, conforme als criteris expressats als antecedents,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar la modificació de l’organigrama municipal vigent, en el seu nivell tècnic
directiu, en base als criteris expressats a la part expositiva del present acord, en el termes que
s’expressen a continuació:
A/ Es suprimeix la secció denominada Secció de COORDINACIÓ AMB ESPORTS.
B/ Es creen les dues seccions que a continuació s’esmenten i que s’integren dintre de l’Àrea
de Serveis Personals:
- Secció de CIVISME I CIUTADANIA
- Secció d’ESPORTS
C/ Es canvia la denominació actual de la Secció de Benestar Social i Salut adscrita a l’Àrea
de Serveis Personals, com a conseqüència de la redistribució de competències, que passa a
denominar-se:
- Secció de BENESTAR SOCIAL
SEGON: Facultar a la Junta de Govern Local per a què, en el nivell operatiu, realitzi una
revisió i actualització de l’adscripció dels diversos programes/activitats que comprenen
l’activitat administrativa municipal a qualsevol de les àrees/seccions/unitats que componen
l’estructura municipal, determinant així l’àmbit competencial específic de matèries per a
cadascuna d’aquestes i els respectius recursos assignats amb l’adscripció dels corresponents
llocs de treball, en funció del seu contingut i atenent a criteris d’idoneïtat, repartiment
equitatiu de les càrregues de treball i disponibilitat de recursos existents en cada moment.
TERCER: Aprovar l’organigrama municipal actualitzat conforme a les anteriors
modificacions que s’adjunta com Annex I.
_____________________
3.2

EXP.: RHCT12003.
MUNICIPAL.

MODIFICACIÓ

QUADRE

DE

PLANTILLA

MODIFICACIÓ QUADRE DE PLANTILLA MUNICIPAL.
Expedient: RHCT12003.
El quadre de plantilla del personal municipal per a l’exercici 2012 fou aprovat per la
Corporació municipal en sessió plenària de data 25 de gener de 2012, essent elaborat el seu
contingut en funció de les circumstàncies existents i de les previstes en aquelles dates per a
l’exercici.
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La posterior dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, fruit de la
voluntat municipal de prestar les competències municipals en matèria d’esports des d’una
gestió directa sense òrgan especialitzat, que comporta la conseqüent assumpció per part
d’aquest Ajuntament dels recursos humans dels que disposa el Patronat Municipal d’Esports
de Barberà del Vallès, fa imprescindible l’oportuna adaptació del quadre de plantilla
municipal aprovat per a l’exercici, a fi i efecte d’ajustar-lo a la nova realitat i a les necessitats
de la Corporació municipal.
Atès que la representació dels treballadors del Patronat Municipal d’Esports i de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha estat informada de la present proposta modificativa del
quadre de plantilla municipal.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre la modificació.
De conformitat amb el que disposen els articles 27 i 28 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i la resta de normativa
concordant i d’aplicació.
Atès el que disposa l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, conforme a la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de
modificació de la Llei 7/1985 i la resta de normativa concordant i d’aplicació.
S’ACORDA:
PRIMER: Integrar en la plantilla municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès al personal
del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès que, a la data de dissolució d’aquest
organisme autònom, venia prestant els seus serveis al referit Patronat, amb total subrogació,
per part de l’Ajuntament, en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social que tingués
el citat Patronat respecte d’aquest personal que s’integra.
SEGON: Disposar que, en tot cas, a aquest personal que s’integra li siguin garantides les
seves retribucions actuals de caràcter fix i periòdic que venia percebent en el Patronat
Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, mitjançant l’abonament, de forma transitòria,
d’un complement personal equivalent a la diferència econòmica entre les retribucions
esmentades que percebia al referit Patronat i les retribucions que li corresponguessin a partir
de la seva integració de forma homologada en la vigent estructura municipal d’aquest
Ajuntament.
Aquest complement personal absorbirà futures millores salarials de qualsevol naturalesa que
poguessin produïr-se, en els termes que s’estableixen a continuació, fins a la seva total
desaparició i sense cap possibilitat de consolidació:
- Primera millora salarial:
- Segona millora salarial:
- Tercera millora salarial:
- Quarta millora salarial:
- A partir de la cinquena millora salarial:

Absorció del 0% de l’increment retributiu
Absorció del 10% de l’increment retributiu
Absorció del 30% de l’increment retributiu
Absorció del 60% de l’increment retributiu
Absorció del 100% de l’increment retributiu

TERCER: Declarar automàticament extingides, amb efectes de la data de l’efectiva
dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, totes aquelles situacions
administratives que s’hagin concedit, ja sigui pel referit Patronat o per aquest Ajuntament, a
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l’objecte de facultar a personal propi per a la prestació de serveis a l’altra de les dues entitats
esmentades.
QUART: Modificar el quadre de plantilla municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
per a l’any 2012, aprovat en sessió plenària de data 25 de gener de 2012, per la incorporació
de les places i dotacions pressupostàries corresponents que figuren al quadre de plantilla de
personal del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès vigent a la data de la seva
dissolució, en els termes de la integració acordada al punt primer del present acord, i que es
concreten en les següents places de personal laboral fix:
- 1 plaça de la categoria de Tècnic/a Superior
- 1 plaça de la categoria de Tècnic/a Mitjà
- 3 places de la categoria d’Administratius
- 5 places de la categoria d’Auxiliars suport administratiu
- 10 places de la categoria d’Encarregats i personal d’oficis
- 4 places de la categoria de Personal d’oficis no qualificat
CINQUÈ: Aprovar, amb efectes econòmics i administratius de l’efectiva data de dissolució
del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, el quadre de plantilla del personal de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a l’any 2012 actualitzat conforme a l’anterior
modificació i que s’adjunta com Annex I.
SISÈ: Donar publicitat, en la forma legalment establerta, al present acord, i considerar-lo
definitiu sense necessitat de cap ulterior publicació, si en el termini legalment establert no es
presentessin al·legacions.
_____________________
3.3

EXP.: RHCT12004. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
Expedient: RHCT12004.
La dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès comporta
inel·ludiblement la reordenació de l’estructura municipal i dels recursos humans adscrits a la
prestació del servei municipal d’esports, resultant fonamental, en aquest sentit, un instrument
organitzatiu com la Relació de llocs de treball, en la seva condició d’eina que permet assignar
les funcions, atribucions i comeses del personal.
Les modificacions que es proposen al present acord tenen per objecte adaptar la vigent
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a la decisió municipal de
prestar les competències municipals en matèria d’esports des de la pròpia estructura
municipal, circumstància que obliga a dotar-se dels instruments organitzatius necessaris i que
passen, en el present cas, per la definició i creació de nous llocs de treball, fins al moment
inexistents a l’estructura municipal, i per la modificació de llocs de treball ja existents, però
que cal adaptar degut al reajustament de tasques i responsabilitats que se’n deriven de la
dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès i de la integració del seu
personal a l’Ajuntament.
La present proposta modificativa s’ha realitzat, pel que respecta a la definició dels requisits
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exigits per a l’exercici dels llocs de treball que ara es creen, les seves característiques
essencials, funcions i la valoració de les seves condicions econòmiques, atenent i
fonamentant-se en l’estructura funcional i retributiva dels llocs de treball ja existents a la
vigent Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament.
Atès que la representació dels treballadors municipals ha estat informada i se li ha posat de
manifest el contingut de la present proposta modificativa de la RLT.
Atesa l’actual configuració de la vigent RLT de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les modificacions
proposades al present acord.
De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els
apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant i
d’aplicació.
S’ACORDA:
PRIMER: Modificar la Relació de llocs de treball vigent de l’Ajuntament de Barberà del
Vallès en els termes que s’expressen a continuació:
1r.- Canviar la denominació del lloc de treball catalogat amb el núm. de codi 2.008
denominat actualment Cap de secció de Benestar Social i Salut, passant a denominar-se Cap
de Secció de Benestar Social , i modificar, de forma parcial, les seves funcions per
adaptar-lo a la modificació de l’organigrama municipal derivada de la dissolució del Patronat
Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, mantenint-se en lo restant les condicions actuals,
confeccionant-se a l’efecte una fitxa actualitzada, descrita com Annex I, que s’adjunta i que
substituirà a l’anterior.
2n.- Crear el llocs de treball que a continuació es relacionen i incorporar els mateixos a la
vigent Relació de Llocs de Treball catalogats amb el número de codi que per a cadascú d’ells
s’indica. Els requisits exigits pel seu exercici, característiques essencials, funcions i
condicions econòmiques figuren en la fitxes adjuntes respectives descrites com Annex II, III,
IV, V, VI i VII, respectivament, que s’incorporen a la vigent Relació de llocs de treball.
- 2.015 Cap de Secció de Civisme i Ciutadania
- 2.016 Cap de Secció d’Esports
- 6.019 Encarregat/da Manteniment
- 6.020 Oficial/a 1ª Manteniment IEM
- 7.005 Tècnic/a Superior
- 10.014 Auxiliar de Gestió d’Esports
3r.- Modificar, de forma parcial, les funcions i comeses del lloc de treball catalogat amb el
núm. de codi 6.015 denominat Operari/ària – Conserge , per adaptar-lo a les noves
exigències del servei, mantenint-se en lo restant les condicions actuals, confeccionant-se a
l’efecte una fitxa actualitzada descrita com Annex VIII, que s’adjunta i substituirà a l’anterior
i que s’incorpora a la vigent Relació de Llocs de Treball.
SEGON: Aprovar, amb efectes econòmics i administratius de l’efectiva data de dissolució del

10

Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, la Relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès actualitzada conforme a les anteriors modificacions que
s’adjunta com Annex IX.
TERCER: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període
d’exposició pública d’aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà
automàticament aprovat amb caràcter definitiu.
_____________________
4

APROVACIÓ PROVISIONAL

4.1

EXP.:
HAVV2012/01.
APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
MODIFICACIONS D'ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2012.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIONS D'ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY
2012.
Expedient: HAVV2012/01.
ANTECEDENTS DE FET
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.

11

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
FONAMENTS DE DRET
1. EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. L’article 175 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en què s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals.
3. Memòria del Regidor d’Hisenda i l’informe de la Intervenció municipal.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Derogar per a l’exercici 2012 i següents:
-

-

Ordenança general reguladora dels preus públics 3.1: L’annex 10 “Preu públic per la
prestació de serveis d’atenció domiciliària” i Annex 17 “Preu públic per la prestació
del servei de telessistència” .
La taxa 2.9 que regula la prestació del servei de llars d’infants municipals.
La taxa 2.18 que regula la prestació del servei de menjador a les llars d’infants
municipals.

SEGON: Aprovar per a l’exercici 2012 i següents:
-

L’annex 17 de l’Ordenança general reguladora dels preus públics. “Preus públics per a
la prestació de diferents serveis en les Llars d’Infants públiques municipals.
3.3 L’ordenança reguladora dels preus públics del Servei d’Atenció Domiciliària.

El text de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com document 1 i document 2.
TERCER: Aprovar les modificacions de:
- l’ordenança 2.10 Annex Tarifes punt 2).
- Preu públic 3.1 Annex 1 apartat c).
- Preu públic 3.2 Annex tarifes A i B.
El text de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com document 3 I document 4
QUART: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals
anteriors i les modificacions de les Ordenances modificades, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les modificacions de les Ordenances esmentades, els
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
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acords adoptats restaran definitivament aprovats.
_____________________
5

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT

5.1

EXP.: IPRC2012/03.
CRÈDITS.

RECONEIXEMENT

EXTRAJUDICIAL

DE

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Expedient: IPCR2012/03.
Vista la memòria elaborades pel tècnic d’aquest ajuntament de la secció Activitats, Medi
Ambient i Serveis.
Vista la factura 0005/2011 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 21-9-2011 i
d’import total de 238.255,55 euros corresponent als mesos de juny a agost de 2011, en relació
amb el tractament de residus del municipi, que no ha pogut comptabilitzar-se al pressupost de
l’exercici esmentat per manca de dotació pressupostària.
Vist l’informe d’Intervenció, que compta amb la conformitat de Secretaria i allò que
estableixen els articles 26.2 c) i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, i les bases 36 i 37 de les Bases
d’execució del pressupost per a l’exercici 2012, referent al reconeixement extrajudicial de
crèdits.
Per tot l’exposat anteriorment,
S’ACORDA:
Procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió administrativa de les
actuacions, i aprovar la despesa, obligació i ordenar el pagament de la factura 0005/2011 de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 21-9-2011 per import total de 238.255,55 euros
corresponent a l’exercici 2011.
_____________________
6

MOCIONS PORTAVEUS

6.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC
CONTRA LES RETALLADES D'EDUCACIÓ APROVADES PEL
GOVERN DE L'ESTAT.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC CONTRA LES RETALLADES
D'EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN DE L'ESTAT.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret Llei, el passat 20 d'abril de 2012, un
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conjunt de mesures que afecten a l'educació -especialment al sistema públic d'educació- i que
suposaran una retallada de 3.000 milions d'euros per curs escolar.
D'entre les diferents mesures aprovades, hi ha que afecten a aspectes normatius de caràcter
bàsic, com ara l'increment d'un 20% de les ràtios d'alumnes per aula, la possibilitat que els
instituts ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la congelació de l'increment d'hores
en els currículums dels Cicles formatius de FP.
D'altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies, com ara no
cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure nous conceptes
retributius a les nòmines del professorat o l'increment d'hores lectives del professorat (25
hores lectives a primària i 20 hores lectives a secundària).
En l'esmentat Reial Decret Llei, desapareixen el programa "Escuela 2.0" per promoure 1'ús de
les noves tecnologies a l'aula, i el programa de cooperació amb les CCAA i els Ajuntaments
per promoure places escolars d'escoles bressol.
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l'increment del preu de les
taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%.
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l'esmentat Reial Decret Llei,
que afecten l'educació de tot l'alumnat en totes les etapes educatives, des de la primera
infància, fins a la universitat, així com la qualitat del sistema educatiu, sobre tot públic, a la
seva equitat i igualtat d'oportunitats.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament,
ACORDI:
Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l'educació i formació dels nostres
joves, tornant a nivells de funcionament i organització del sistema educatiu d'abans de la
LOGSE (1990).
Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l'estat de les autonomies i
fonamentalment contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que envaeixen
competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat de l'educació
necessària amb criteris d'equitat i justícia social.
Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, als centres educatius de Barberà del
Vallès, a les AMPA de Barberà del Vallès, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes."

_____________________

6.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC PER A
SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DEL RDLL 16/2012 DE MESURES
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URGENTS PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE
SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES SEVES
PRESTACIONS.
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC PER A SOL·LICITAR LA
DEROGACIÓ DEL RDLL 16/2012 DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA
SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I LA
SEGURETAT DE LES SEVES PRESTACIONS.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"El Sistema Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada pel
ministre Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la societat espanyola.
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament en els
principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en salut,
havent aconseguit avenços sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat espanyola i
catalana entre les primeres del món desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica en el seu
caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes
desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera satisfactòria a les necessitats
sanitàries de la població.
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i sense la seva
implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués estat possible assolir els
nivells de qualitat existents durant aquests anys.
Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal un espai
de col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en activitats i
iniciatives de diversa índole, que van des de la construcció i manteniment de centres sanitaris,
a la col·laboració i impuls en programes preventius, assistencials o de promoció de la salut.
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han permès
avançar en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes, que han apreciat el
desenvolupament del sistema i la seva capacitat per a donar resposta a les necessitats
sociosanitàries de la població; de fet la sanitat publica ha estat tradicionalment el servei
públic millor valorat per la ciutadania.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica, ha
recomanat l 'adopció de mesures de control de la despesa i d'austeritat que permetin
contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat publica.
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats autònomes,
un seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important la despesa sanitària en
àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania. Van
ser mesures de control de la despesa farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de
compres, mesures de coordinació institucional y d’altres que van permetre assegurar austeritat
sense afectar drets ni qualitat.
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No obstant, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la pèrdua de
la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat com a problema
que preocupa a la ciutadania
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar que la sanitat
espanyola no es sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que toca elements
essencials del model a l’acabar amb la universalització de la sanitat per raons de ciutadania i
substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que qui
no estigui inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos suficients per adquirir la
condició d’assegurat.
La sanitat deixa de ser publica, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es converteix en
una sanitat només pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament similar al
vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la llei general de
sanitat de 1986. Es torna a una situació similar al sistema insolidari que existia als anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres complementàries obre
la porta al copagament de moltes prestacions per les quals fins ara no s’havia de pagar.
Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que precisen un 10%
dels medicaments que els recepti el metge i que les persones en actiu paguin també, almenys,
un 25% més del que paguen ara.
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no urgent, ara tindran
que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments sanitaris amb el canvi normatiu que el
Govern ha realitzant publicant el Real Decret Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell
aprovat unilateralment sense diàleg ni consens.
D’altra banda el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves mesures de
copagament farmacèutic, és el cas de l’euro per recepta, que penalitza als ciutadans de
Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una sobrecàrrega i discriminació en relació als
ciutadans de la resta d’Espanya.
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, sense minvar la
qualitat i sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat pública de qualitat es un bé
irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i la cohesió.
Per tot això, el grup socialista de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, presenta per a la seva
aprovació pel Ple Municipal els següents acords:
L’Ajuntament de Barberà del Vallès sol·licita la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i seguretat de les seves prestacions.
Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, Comunitats Autònomes i
Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti garantir la sostenibilitat del Sistema de
Salut mantenint els principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986.
Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per recepta, per injust,
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discriminatori i per generar més desigualtats en la població catalana."
_____________________
6.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC EN
DEFENSA DE LES POLÍTIQUES LOCALS D'OCUPACIÓ DAVANT LA
RETALLADA DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT EN
MATÈRIA DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC EN DEFENSA DE LES
POLÍTIQUES LOCALS D'OCUPACIÓ DAVANT LA RETALLADA DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES
D'OCUPACIÓ.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"Davant una situació macroeconòmica que preveu més de 5,5 milions d'aturats -a Catalunya,
a març de 2012, tenim 638.247 persones aturades i una caiguda de l'activitat econòmica molt
acusada- el govern del Partit Popular redueix en els seus pressupostos generals de l'estat en
més de 1.500 M d'euros els programes de polítiques actives d'ocupació.
Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a desenvolupar
polítiques actives d'ocupació. Perquè són considerades polítiques prioritàries per la ciutadania
i perquè els ens locals han pogut comptar amb un finançament sostingut en aportacions de
l'Estat i la Generalitat, en el cas de Catalunya, per executar aquest tipus de polítiques. És cert,
que en ocasions el nivell de competències ha estat molt alt i el nivell de finançament molt
baix per la qual cosa els Ajuntaments han hagut de cofinançar part de les accions. Malgrat tot
fins ara s'han pogut desenvolupar i cobrir en major o menor mesura la demanda d'aquest tipus
d'actuacions.
Darrerament ja s'estan començant a viure situacions especialment difícils per la reducció del
número de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió de programes que permetin
desenvolupar una oferta de serveis ajustada a les necessitats de cada territori.
Unes convocatòries que a més han anat acompanyades en l'últim període d'un descens de la
seva dotació econòmica amb la qual cosa els Ajuntaments i per extensió la ciutadania està
patint les conseqüències.
D'aquesta manera, pels Ajuntaments es planteja un panorama complicat i, fins i tot, desolador
per poder emparar determinats drets i continuar prestant segons quins serveis locals.
En resum, el projecte de pressupostos de l'Estat per al 2012 i també el Real Decret Llei
3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral, desmantella el
conjunt dels serveis per l'ocupació, precisament quan l'atur és més elevat i més falta fa, i
aposta per la recentralització a escala estatal de les polítiques d'ocupació. I tot això passa amb
un servei d'ocupació paralitzat des de fa un any i mig.
Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir en el conjunt de persones
aturades i empreses de la nostra població, des del grup municipal Socialista de Barberà del
Vallès, proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:
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Primer. Instar al Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en matèria de
polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació.
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i consolidar les
competències de la Generalitat en matèria d'ocupació, formació i autoritat laboral.
•

Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població activa
de Catalunya.

•

Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l'Estat per
2012 en matèria de polítiques actives d'ocupació, recuperant els recursos retallats i
augmentant, si fos necessari, el cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya.

•

Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per establir les
prioritats de les polítiques d'ocupació davant l'amenaça de les retallades.

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la seva agenda les
polítiques actives d'ocupació i formació davant altres despeses públiques, revisant en
profunditat les polítiques d'ocupació, els dispositius i la xarxa per abordar-les, comptant amb
la llarga i exitosa experiència dels Ajuntaments de Catalunya i de les entitats Tercer Sector
Social.
Quart. Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la
Conselleria d'Empresa i Ocupació i als grups del Parlament de Catalunya."
_____________________
6.4

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU SOBRE
LA DEFENSA DEL MODEL D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL PROPI.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU SOBRE LA DEFENSA DEL MODEL
D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL PROPI.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal de CiU, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Atès els recents anuncis del govern central i del recent informe de la Federación Española de
Municipios y Provincias, que posen sobre la taula una proposta de recentralització
administrativa, la qual suposaria la supressió de la meitat de municipis de Catalunya.
Atès que aquests tipus de propostes recentralitzadores i de reducció de municipis del govern
central en mans del PP vulneren clarament a la competència exclusiva de la Generalitat sobre
l'organització territorial de Catalunya, reglada en l'article 151 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya.
Atesa la idiosincràsia pròpia de l'organització municipal catalana, on gairebé 500 municipis
de fins a 1.000 habitants representen la meitat del territori, cal recordar la necessitat de
recolzar l'Administració més propera a la ciutadania, del contrari molts territoris quedarien
desertitzats, sens perjudici de racionalitzar els recursos públics amb altres mesures.
Atès que el model català no ha estat, no és ni serà mai el de la "supressió forçosa", sinó el
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"d'agrupar voluntàriament, racionalitzar competències, mancomunar serveis i inversions, i
respectar el principi de subsidiarietat". Un dels principis bàsics de l'organització territorial a
Catalunya és el principi d'equilibri territorial, el qual s'ha de preservar.
Atesa la gran tasca que es fa des dels ajuntaments i altres ens locals, sobretot en matèria
social alhora de donar resposta ràpida en moments de crisi econòmica, el que cal plantejar
seriosament és una profunda reforma del model de finançament dels ens locals, que s'adeqüi a
les competències i atribucions que realment executen.
Atès que l'organització territorial de Catalunya és competència exclusiva de la Generalitat, el
Govern de la Generalitat està treballant intensament amb la llei de governs i hisendes locals.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al govern central que no s'extralimiti en les seves competències i no vulneri la
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització territorial.
Segon.- Reclamar al govern central que deixi d'envair i vulnerar les competències de la
Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les aportacions
econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el
desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens locals, especialment, en
matèria social i educativa.
Tercer.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes en la
redacció de la llei de governs i hisendes locals, així com en la petició d'un pacte fiscal, en la
línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també
dels governs locals.
Quart.- Transmetre el contingut de la present moció al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com al govern central."
_____________________
6.5

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
RECLAMAR EL PAGAMENT DE L'IBI EN BÉNS IMMOBLES DE
TITULARITAT DE L'ESGLÈSIA CATÒLICA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER RECLAMAR EL
PAGAMENT DE L'IBI EN BÉNS IMMOBLES DE TITULARITAT DE L'ESGLÈSIA
CATÒLICA.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Atès que el darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre de 2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic. Les principals mesures en matèria tributària adoptades és
l'augment de l'IBI (Impost
sobre Béns Immobles) i és una de les "mesures temporals i progressives" del govern actual
l'Estat central.
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Atès que l'article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, parla de les exempcions de l'IBI. I en el
punt “c ” diu que estaran exempts "Els de l'església Catòlica, en els termes previstos en
l'Acord Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes
en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò que disposa en l'article 16
de la Constitució." Aquesta exempció total i permanent de la contribució territorial urbana
afecta a temples i capelles, residències, oficines, seminaris, convents, habitatges, locals de tot
tipus, places d'aparcament i solars titularitat de l'església.
Atès que l'Església catòlica probablement sigui el propietari immobiliari més important del
país, més, fins i tot, que algunes empreses del sector de la construcció. Així que mentre
l'augment d'aquest impost està afectant a tota la ciutadania, al major propietari de béns
immobles no li afectarà perquè disposen d'aquest privilegi.
Atès que es calcula que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d'euros amb la
recaptació de I'IBI arreu de l'Estat espanyol i que l'exempció d'impostos com el de l'IBI i unes
altres mesures, agreuja enormement a les nostres arques municipals, fet que considerem
enormement injust.
Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en igualtat de condicions que la
resta de ciutadans.
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada d'ingressos i la
necessitat urgent per fer front a la despesa social per pal·liar les dificultats econòmiques i
socials que avui pateixen moltes famílies.
Atès que des d'ICV-EUiA defensem la laïcitat com una garantia d'un poder públic al servei de
tota la ciutadania i d'un ordenament jurídic que garanteixi els drets fonamentals i comuns per
a tota la població i per tant amb tractament fiscal i de subvencions sense distincions a totes
les entitats o associacions declarades d'interès públic.
Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents:
ACORDS
1- Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi, per a l'exercici de 2013 de la Llei
d'Hisendes Locals, l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles rústics i urbans) a l'església
catòlica i altres confessions religioses, així com a les seves organitzacions i centres
d'ensenyament religiós.
2- Elaborar un cens del nostre municipi, dels béns immobles rústics i urbans que estan censats
i registrats a nom de l'església catòlica i d'altres confessions religioses i avaluar-ne el cost de
les exempcions fiscals de que disposen.
3- Aplicar les taxes derivades de la prestació dels serveis municipals als equipaments de
titularitat de l'església catòlica i d'altres confessions religioses, en igualtat de condicions amb
la resta de contribuents i entitats.
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4- Reclamar al govern de l'Estat que derogui els Acords de l'Estat espanyol amb la Santa Seu,
especialment i en aquest cas el d'Assumptes Econòmics.
5- Instar al Congrés dels Diputats a modificar la Llei d'Hisendes locals, en la Llei de
Mecenatge i Fundacions i altres normes estatals, autonòmiques i locals, per evitar
injustificables exempcions de l'IBI i d'altres impostos a l'església catòlica i a altres entitats
jurídiques."
_____________________
6.6

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA A
FAVOR DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA COMUNICACIÓ DE
LES ACTIVITATS ASSOCIATIVES A BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA A FAVOR DE LA LLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ I LA COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS ASSOCIATIVES A
BARBERÀ DEL VALLÈS.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Atesa la importància de la capacitat de les associacions i entitats ciutadanes per
comunicar-se amb la ciutadania a partir de mitjans materials limitats.
Atès que en els darrers mesos s'ha detectat que cartells i pancartes de les entitats són retirats
abans que hagin complert el seu període de vigència, mentre que els cartells que anuncien les
activitats municipals es mantenen sense patir aquest problema.
Atesa la incertesa de la regulació que fa l'article 47 de l'Ordenança General de l'Ajuntament
de Barberà del Vallès per la convivència i el civisme, que en el seu apartat 10è, lletra b),
prohibeix enganxar cartells fora dels espais que habiliti l'Ajuntament.
Atès que, dos anys després de l'aprovació de l'Ordenança esmentada, aquests espais no s'han
habilitat per part de l'Ajuntament.
El Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa al
Ple Municipal de Barberà del Vallès l'adopció dels següents acords:
Primer. Que, amb participació dels grups municipals i les entitats, s'estableixin els criteris i
els espais que s'han d'habilitar per tal que es puguin publicitar les activitats i inquietuds
ciutadanes, així com el termini en que aquests espais es podran habilitar.
Segon. Que mentre aquests espais habilitats no siguin una realitat, els Serveis Municipals
col·laborin amb les entitats que veuen desaparèixer els seus cartells, per tal d'aclarir aquest
fenomen i garantir que l'expressió de les entitats no sigui silenciada."
_____________________

7

DONAR COMPTE AL PLE
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7.1

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,
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.
_____________________

8.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

9.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

