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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 8 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25/07/2012.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 25/07/2012, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
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ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
CULTURA
2.FESTES LOCALS
2.01.- EXP.: 20/12. FESTES LOCALS ANY 2013.
RÈGIM INTERIOR
3.ADHESIÓ PROTOCOL
3.01.- EXP.: XXXX. ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA "XARXA DE
GOVERNS LOCALS DE 2012-2015".
SERVEIS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
4.APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ
4.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012.
SERVEIS ECONÒMICS
5.ADHESIÓ
5.01.- EXP.: XXXX. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A
L’ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.
6.APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
6.01.- EXP.: HAVV2012/01. APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ
D'ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2012.
SERVEIS PERSONALS
7.APROVACIÓ MODIFICACIÓ
7.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE
L’ORDENANÇA GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
PER A LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME.
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SECRETARIA GENERAL
8.MOCIONS PORTAVEUS
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA DE
REBUIG A LA INSTAL·LACIÓ DEL MACROCOMPLEX "EUROVEGAS".
8.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA SOBRE LA
COL·LOCACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS I OBLIGACIONS
SUBORDINADES PER PART DE LES ENTITATS FINANCERES.
ALCALDIA
9.DONAR COMPTE AL PLE
9.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
10.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

11.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP20120. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia ,
de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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FESTES LOCALS

2.1

EXP.: 20/12. FESTES LOCALS ANY 2013.

FESTES LOCALS ANY 2013.
Expedient: 20/12.
Atès l’escrit remès pel departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya de
data de sortida 11 de juliol de 2012, en el qual es sol·licita la proposta, per part d’aquest
Ajuntament, de les dues festes locals per al proper any 2013.
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Atès que el Reial Decret núm. 2001/1983, de 28 de juliol, en el seu article 46, estableix que
correspon al Ple municipal determinar aquestes festes.
Atès l’informe tècnic del Departament de Cultura.
En conseqüència, a proposta de la tinenta d’alcalde regidora de Cultura, es proposa l’adopció
del següent
ACORD:
Proposar a la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, com a festes
locals d’aquest municipi de Barberà del Vallès per al proper any 2013, els dies 20 de maig i 8
de juliol de 2013.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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ADHESIÓ PROTOCOL

3.1

EXP.: XXXX. ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA "XARXA
DE GOVERNS LOCALS DE 2012-2015".

ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS DE
2012-2015".
Vistos els antecedents que hi ha a l’expedient en relació amb el Protocol General del Pla
“Xarxa de Governs Locals corresponent al període 2012-2015, es proposa l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Barberà del Vallès al Protocol General del
Pla “Xarxa de Governs Locals corresponent al període 2012-2015, segons document annex
que hi ha a l’expedient.
SEGON: Trametre a la Diputació de Barcelona la documentació corresponent, i facultar així
mateix l’alcaldessa presidenta, Sra. Ana del Frago Barés, per tal que pugui signar tots els
documents públics i privats que calguin en relació amb el que s’ha acordat.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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4

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ

4.1

EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE
2012.

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012.
Vist el Capítol IV del Títol II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales , aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial
Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
Vista la Resolució de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaría, per la qual es disposa la
publicació de la Resolució de 9 d’abril, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i
del Director General de Cooperació Territorial, segons la qual es dicten instruccions
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal (BOE núm. 87, d’11
d’abril de 1997)
D’acord amb el que estableix la Resolució de l’INE, de 17 de novembre de 2005, per la que
s’actualitzen les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
En virtut del que disposa la clàusula quarta del Conveni de gestió de Padró Municipal
d’Habitants signat en data 9 de desembre de 2002 entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, Departament d’Estadística i Població.
D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Barberà del Vallès a
data 1 de gener de 2012, tal com consta a l’annex 1 adjunt, efectuat entre l’INE, la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, resoltes les discrepàncies trobades en els
fitxers tractats, s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Barberà del Vallès que es detalla
més avall.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar, d’acord a la normativa exposada als antecedents d’aquest acord, el detall
numèric d’habitants (anexo 1) corresponent a la xifra anual de població, de referència 1 de
gener de 2012, amb el resum següent:
Homes
16085

Dones

Total habitants de dret
16354

32439

SEGON: Notificar aquest acord als Serveis d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.
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APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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ADHESIÓ

5.1

EXP.: XXXX. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS A L’ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.

ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A L’ANY
INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES.
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com
l’Any Internacional de les Cooperatives. El missatge de l’Any Internacional: “Les empreses
cooperatives ajuden a construir un món millor” reflecteix la valuosa contribució de les
cooperatives a les persones i al seu entorn.
La declaració de l'ONU és un reconeixement internacional al fet que les cooperatives són
actors econòmics i socials rellevants, tenen voluntat de donar resposta als canvis socials i
ofereixen capacitat de resistència front a les crisis. Les cooperatives són empreses propietat
de les persones que en són membres, estan arrelades al territori, tenen voluntat de
permanència en el temps i capacitat per generar ocupació.
Vista la documentació presentada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya,
on s’informa que l’Assemblea General de les Nacions Unides insta als estats membres, com
també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per
promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al
desenvolupament social i econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les
cooperatives.
Vista la conveniència i necessitat d’empreses que reuneixin els principis i els trets
característics que demostren diàriament les cooperatives, donat que a Catalunya existeixen
més de 4.807 cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català i que, les
cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica
actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de Treball
que el conjunt de l’economia catalana.
Vist que aquest Ajuntament, mitjançant la Fundació Barberà Promoció, està treballant des de
l’any 2009 en la promoció de l’economia cooperativa al municipi de diferents maneres:
·

Participant en el projecte pilot “Territoris Excel·lents” impulsat des de la Generalitat
de Catalunya, amb l’objectiu de promoure i difondre a les empreses d’economia
cooperativa. Al projecte, es va realitzar una diagnosi del teixit d’empreses d’economia
social de la nostra ciutat i un pla d’actuació.
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·

·

·

El projecte s’estén durant el 2010, amb el nom de “Territoris Cooperatius”, el qual
va permetre desenvolupar les activitats proposades en el pla d’acció: formació a
prescriptors i tècnics que van participar en el procés de creació d’empreses, celebració
de diferents jornades en l’àmbit universitari i, en sectors estratègics i de serveis a
persones, etc.
Durant aquell any vam apropar i formalitzar les relacions amb la Federació de
Societats Laborals de Catalunya mitjançant la signatura d’un conveni, amb
l’objectiu de difondre els valors cooperatius i promoure la creació d’empreses
d’economia social, i en concret, les societats laborals.
Vam crear en el 2010 i es va mantenir en el 2011, una nova categoria en els premis
d’iniciatives Empresarials per reconèixer aquesta tipologia d’empresa de
“Socialment Responsable”.

S’ACORDA:
Aprovar la adhesió de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a l’Any Internacional de les
Cooperatives dins la campanya d’Ajuntaments Cooperatius, promoguda per la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, fet que implica:
·
·

·
·

Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del
cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la
nostra ciutat.
Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la
nostra ciutat durant el 2012.
Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a
conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels
diferents dispositius municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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6

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES

6.1

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

APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L’ANY 2012.
Expedient: HAVV2012/01.
Per acord plenari de data 30 de maig de 2012, es van adoptar els acords d’aprovació
provisional de les modificacions d’ordenances fiscals 2012.
L’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’ha
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 12 de juny de 2012.
En el termini d’exposició pública s’han formulat les al·legacions següents pels interessats que
es detallen a continuació:
·

Sr. Juame Ribó Cols i Sra Sandra Catalán Garcia

L’al·legació 1a proposa l’anul·lació de l’acord inicial que estableix les tarifes per a les escoles
bressol i establir un preu públic universal, d’àmbit general, que tingui en compte les
situacions excepcionals de les famílies amb necessitats educatives i socials pels següents
motius:
a) Discriminació a les famílies amb rendes mitjanes.
b) La documentació sol·licitada per acreditar la renda familiar no és representativa ni
suficient per testimoniar la renda real d’una família.
c) No es té en compte el grau de necessitat que té cada família en matricular un infant a
una llar.
d) La nova tarifació per trams de renda discrimina les unitats familiars el membres de les
quals treballen tots dos.
e) L’elevat cost del servei dissuadirà les famílies amb rendes mitjanes de matricular els
infants mentre que famílies amb rendes més baixes ocuparan les places, per tant, el
sistema serà deficitari per excés de places subvencionades.
L’al·legació 2a proposa que es revisin els criteris per implantar els preus ja que per pagar el
mínim s’hauria de tenir una renda molt baixa, quasi un dels pares hauria d’estar a l’atur i per
tant no necessitaria la llar.
De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de
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la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, s’adopten els acords definitius següents a proposta del tinent d’alcalde regidor
d’Hisenda,
ACORDS:
PRIMER: Desestimar les al·legacions següents presentades pels interessats:
Desestimar l’al·legació 1a de Jaume Ribó Cols i la seva proposta d’anul·lació de l’acord
inicial, l’establiment d’un preu públic universal i les bonificacions per a casos particulars.
Desestimar l’al·legació 2a de Sandra Catalán García i la seva proposta de revisió dels criteris
d’acord ja que s’utilitza com criteris objectius el nivell mitjà de declaració de l’IRPF de la
població de Barberà de l’any 2009 i les quantitats que es van fixar per la Generalitat l’any
2010 per sol·licitar beques. La situació laboral dels membres de la unitat familiar no
s’estableix com a element de limitació de l’accés dels infants.
SEGON: Aprovar definitivament per a l’exercici de 2012 i següents les modificacions de les
Ordenances fiscals que a continuació es llisten.
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.

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.
Aprovar les modificacions de:
-

l’ordenança 2.10 Annex Tarifes punt 2).
Preu públic 3.1 Annex 1 apartat c).

El text de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com document 3.
TERCER: Els acords definitius en matèria de modificació i aprovació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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QUART: Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 19
Vots en contra:
Abstencions: 2
_____________________
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APROVACIÓ MODIFICACIÓ

7.1

EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE
L’ORDENANÇA GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS PER A LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER A LA CONVIVÈNCIA I EL
CIVISME.
1. Sobre la base de les competències municipals (RDL781/1986, de 18 d’abril pel que
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, DL 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
i la legislació posterior concurrent), de forma específica als articles 61, 62, 63, 64, 65 i 66 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).
2. Atès que l’Ordenança General de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència
i Civisme s’aprovà finalment pel Ple Municipal del dia 26 de març de 2010 i va entrar en
vigor el dia 1 de maig de 2010.
3. Atès el que s’estableix la disposició addicional tercera de l’Ordenança General de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència i Civisme, relativa a la vigència
d’aquesta Ordenança, per la qual l’Ajuntament analitzarà, anualment, les incidències i
proposarà, si es considera adient, l’adequació de la mateixa.
4. Sobre la base d’adequar l’experiència del primer període d’implantació de l’esmentada
Ordenança.
5. Atès el Decret d’Alcaldia núm. 63 de data 25 de gener de 2012 sobre l’inici de l’expedient
per a la revisió de l’articulat de l’Ordenança General de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
per a la Convivència i el Civisme i el nomenament d’una Comissió d’Estudi per a la revisió

11

del text de l’esmentada Ordenança, la qual ha d’elaborar un informe tècnic en el termini de 3
mesos.
6. Atès que la Comissió d’Estudi per a la revisió del text de l’esmentada Ordenança s’ha
reunit els dies 22 de febrer, 21 de març i 8 de maig i s’han presentat diferents propostes de
modificacions.
7. Atès que la Comissió d’Estudi per a la revisió del text de l’esmentada Ordenança lliurà
l’informe tècnic a l’Alcaldia el dia 8 de juny de 2012.
A proposta de la regidora de Programes Transversals i Adjunta a Comunicació, Sra. Elvira
Maza Martínez, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de l’Ajuntament de
Barberà del Vallès per a la Convivència i el Civisme aprovada de forma definitiva pel Ple
Municipal del dia 26 de març de 2010, en els termes que s’indiquen a continuació:
1.1 Afegir la prohibició de fer foc en espais privats, sense l’autorització municipal
corresponent, en qualsevol època de l’any, exceptuant les barbacoes. Es proposa incloure
aquesta prohibició al nou apartat 5 de l’article 72, Jardins particulars amb el redactat següent:
“Es prohibeix fer foc, en qualsevol època de l’any, a les zones exteriors dels espais privats
sense disposar prèviament de l’autorització municipal corresponent.” Es proposa tipificar
aquesta infracció com Greu. Com a conseqüència de la prohibició anterior, es veurà modificat
l’apartat 2, Infracció greu de l’article 136, Relatives a les infraccions descrites en el Títol IV.
1.2 Modificar els apartats 1 i 2 de l’article 73, Barbacoes en espais privats, que quedarà amb
el redactat següent:
“1. Es permet fer foc amb barbacoes o instal·lacions similars sempre que estiguin degudament
construïdes i compleixin les normes tant urbanístiques com de seguretat que siguin d'aplicació
adoptant les mesures adequades de precaució i prevenció d'espurnes que puguin originar
possibles lesions, incendis o danys i evitant, en tot cas, causar molèsties a l'entorn més
immediat i alterar la normal convivència entre el veïnat que es pugui veure directament
afectat”.
“2. Es prohibeix de forma taxativa l'abocament de cendres incandescents als contenidors de
recollida de residus de qualsevol classe.”
1.3 Afegir la prohibició de l’accés a qualsevol instal·lació municipal fora dels horaris
d’obertura. Es proposa incloure aquesta prohibició en un nou article anomenat “Instal·lacions
i dependències municipals” del capítol I, Comportament de la ciutadania a l’espai públic, del
Títol IV, Comportament de la ciutadania envers la comunitat, amb el redactat següent: “Es
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prohibeix l’accés a qualsevol instal·lació municipal fora dels horaris d’obertura”. Es proposa
tipificar aquesta infracció com Greu. Com a conseqüència de la prohibició anterior, es veurà
modificat l’apartat 2, Infracció greu de l’article 136, Relatives a les infraccions descrites en el
Títol IV.
1.4 Afegir la prohibició d’ anar despullat o despullada o parcialment despullat o despullada
pels espais públics i, en el seu cas, prohibir l’accés d’aquestes persones a les instal·lacions i
dependències municipals, llevat d’autoritzacions per a llocs públics concrets i de l’entrada a
les piscines. Es proposa incloure aquesta prohibició en un nou article anomenat “Pràctica del
nudisme o quasi nudisme” del capítol I, Comportament de la ciutadania a l’espai públic, del
Títol IV, Comportament de la ciutadania envers la comunitat, que quedarà amb el redactat
següent: “Es prohibeix anar despullat o despullada o parcialment despullat o despullada pels
espais públics i, en el seu cas, prohibir l’accés d’aquestes persones a les instal·lacions i
dependències municipals, llevat d’autoritzacions per a llocs públics concrets i de l’entrada a
les piscines”. Es proposa tipificar aquesta infracció com Lleu. Com a conseqüència de la
prohibició anterior, es veurà modificat l’apartat 3, Infracció lleu de l’article 136, Relatives a
les infraccions descrites en el Títol IV.
1.5 Modificar el subapartat c) de l’apartat 2 de l’article 109, Prohibicions, que quedarà amb
el redactat següent: “Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlids
urbans dipositats a la via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense
autorització municipal i si la recollida o aprofitament és amb ànim de lucre i si amb la
recollida o aprofitament de les deixalles s’embruta la via pública”.
1.6 Eliminar els subapartats c) i d) de l’apartat 2 de l’article 25, Fonts i espais aquàtics
públics, corresponents a les prohibicions de banyar gossos o altres animals o deixar-los
nedar i la prohibició d’abeurar cavalleries, bestiar i animals domèstics, respectivament. Com a
conseqüencia de l’eliminació anterior, s’eliminaran també aquests subapartats de l’apartat 2,
Infracció greu, de l’article 134, Relatives a les infraccions descrites en els Títols I i II.
1.7 Eliminar l’article 67, presència d’animals domèstics a la via pública i espais públics.
Com a conseqüència de l’eliminació anterior, s’eliminarà també aquest article dels apartats 2 i
3 de l’article 136, Relatives a les infraccions descrites en el Tïtol IV.
1.8 Eliminar el subapartat a.3) de l’apartat 2 de l’article 127, Responsabilitats generals, que
fa referència a la persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o omissió,
hagués participat en la comissió de la infracció.
1.9 Eliminar el subapartat b.2) de l‘apartat 2 de l’article 127, Responsabilitats generals, que
fa referència a les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents en el
moment de la comissió de la infracció.
1.10 Traslladar l’article 62, Mesures Assistencials, al Títol VI, Infraccions i sancions, al
capítol II, Règim sancionador, secció III, Fórmules alternatives.
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1.11 Modificar la Disposició Addicional Tercera que quedarà amb el redactat següent: “En
tot cas, per tal de mantenir la seva vigència, l’Ajuntament analitzarà, cada dos anys, les
incidències i proposarà, si es considera adient, l’adequació de la mateixa”.
1.12 Eliminar l’article 11, Col·laboració de les persones estrangeres en el foment de la
convivència i el civisme.
1.13 Modificar l’apartat 2 de l’article 41, Terrasses, que quedarà amb el redactat següent:
“L’ocupació temporal d’un espai de sòl de titularitat i ús públic per la instal·lació de terrasses
ha de ser autoritzada expressament i de forma prèvia mitjançant la llicència municipal
corresponent, excepte els supòsits subjectes a comunicació prèvia prevists a l’article 45 de la
present ordenança“.
1.14 Modificar l’apartat 3 de l’article 41, Terrasses, que quedarà amb el redactat següent: “En
una terrassa a la via pública es podrà permetre, tenint en compte les característiques concretes
i condicions d’ús de l’espai públic que es vulgui ocupar, la instal·lació de taules, cadires,
para-sols, separadors perimetrals, estufes, papereres i jardineres”.
1.15
Modificar el segon paràgraf de l’article 42, Períodes d’ instal·lació de terrasses, que
quedarà amb el redactat següent: “Les llicències d’ocupació de la via pública amb terrasses
s’atorgaran per a algun dels períodes abans indicats, complets, llevat de supòsits excepcionals,
degudament justificats per la persona peticionària, en què podran autoritzar-se per terminis
inferiors que han de ser coincidents amb mesos naturals, amb un període mínim de dos mesos
naturals.”
1.16 Modificar l’apartat 1 de l’article 43, Condicions d’instal·lació de les terrasses, que
quedarà amb el redactat següent: “Podran sol·licitar, únicament, llicència per a l’ocupació de
la via pública amb terrasses les persones titulars dels establiments de restauració i d’altres
que puguin incorporar com a activitat complementària la degustació, que tinguin reconeguda
l’habilitació administrativa municipal per al seu exercici. Si la llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, de l’activitat principal deixa de tenir efecte, automàticament també
quedarà sense efecte la llicència municipal d’ocupació de la via pública“.
1.17 Afegir un nou apartat a l’article 43, Condicions d’instal·lació de les terrasses amb el
redactat següent: “No s’autoritzarà tampoc la instal·lació de terrasses a la calçada dels vials,
llevat del cas que l’Ajuntament ho pogués autoritzar expressament amb motiu de la celebració
de festes de barri, de la festa major i d’altres actes similars“. Es proposa incloure l’anterior
apartat entre els apartats 5 i 6 de l’article 43 i tipificar-lo com infracció Lleu. Com a
conseqüència d’afegir aquest nou apartat, es veurà modificat l’apartat 3, Infracció lleu de
l’article 135, Relatives a les infraccions descrites en el Títol III.
1.18 Modificar l’apartat 6 de l’article 43, Condicions d’instal·lació de les terrasses, que
quedarà amb el redactat següent:”Tots els elements de què s’integri la terrassa hauran de ser
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desmuntables, s’hauran d’ajustar a les característiques establertes per l’Administració
municipal en cada cas, segons la seva tipologia i, excepte llicència municipal expressa a
l’efecte, que establirà les formes de garantia de reposició oportunes, no podran afectar la
integritat del paviment de la via pública ni introduir-hi alteracions o modificacions de la
mateixa”.
1.19 Modificar l’apartat 7 de l’article 43, Condicions d’instal·lació de les terrasses, que
quedarà amb el redactat següent: “La col·locació dels elements integrants de la terrassa es
durà a terme de manera que no entorpeixi el trànsit de vianants, per a la qual cosa es deixarà
un espai de pas d’1,50 metres d’amplada”.
1.20 Afegir dos nous apartats a l’article 43, Condicions d’instal·lació de les terrasses amb el
redactat següent:
“La persona titular de la llicència haurà d’informar a les persones usuàries de la terrassa el seu
horari de funcionament. Amb aquesta finalitat haurà de col·locar a la porta d’accés a
l’establiment i/o en un altre lloc ben visible a la terrassa el cartell informatiu que li facilitarà
l’Ajuntament“
“La via pública ha de quedar completament lliure de qualsevol element que integri la terrassa
fora de l’horari de funcionament autoritzat per la llicència. Com a conseqüència, quan hagi
finit aquest horari, la persona titular haurà de desmuntar tot el mobiliari, retirar-lo de la via
pública i dipositar-lo en un recinte o dependències privades.
Els elements que integren la terrassa tampoc no podran romandre a la via pública durant
l’horari de funcionament si estan apilats o no estan instal·lats degudament.
La persona peticionària de la llicència haurà d’indicar a la seva sol·licitud l’espai on
dipositarà el mobiliari de la terrassa quan aquesta no estigui instal·lada”.
Incloure aquests dos apartats a continuació de l’apartat 11 de l’article 43, Condicions
d’instal·lació de les terrasses i tipificar-los com infraccions Lleus. Com a conseqüència
d’afegir aquests nous apartats, es veurà modificat l’apartat 3, Infracció lleu de l’article 135,
Relatives a les infraccions descrites en el Títol III.
1.21 Afegir un nou apartat a l’article 43, Condicions d’instal·lació de les terrasses amb el
redactat següent: “Sens perjudici de les condicions anteriors i a l’objecte d’una aplicació
adequada de les mateixes a les diferents necessitats i condicions d’ús de la via pública,
l’òrgan municipal competent dictarà les instruccions operatives d’instal·lació i funcionament
de les terrasses que consideri adients per a una correcta organització i utilització de l’espai
públic. A aquests efectes, es podran establir els vials aptes o susceptibles d’instal·lació de
terrasses, les dimensions màximes d’aquestes, les característiques del seu mobiliari i elements
que les integren, les seves condicions estètiques o les necessitats d’harmonització i
homogeneització”. Es proposa incloure aquest apartat a continuació de l’apartat 16 de l’article
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43, Condicions d’instal·lació de les terrasses i tipificar-lo com infracció Lleu. Com a
conseqüència d’afegir aquest nou apartat, es veurà modificat l’apartat 3, Infracció lleu de
l’article 135, Relatives a les infraccions descrites en el Títol III.
1.22 Modificar l’apartat 4 de l’article 27, Exigència de llicència municipal, que quedarà amb
el redactat següent: ”Les sol·licituds de llicència o autorització municipal per dur a terme
qualsevol ús comú especial de la via pública que no hagin d’anar acompanyades de projecte
tècnic s’hauran de formular amb una antelació mínima d’un mes, sens perjudici d’aquells
actes que l’Ajuntament pugui autoritzar o planificar d’ofici. Aquelles sol·licituds de llicència
que hagin d’anar acompanyades de projecte tècnic d’acord amb allò que disposi la normativa
vigent en matèria de règim local o de béns, s’hauran de formular amb una antelació mínima
de dos mesos.”
SEGON: Encarregar l’elaboració d’un text refós de l’Ordenança General per a la Convivència
i el Civisme que incorpori les modificacions aprovades per Ple Municipal facilitant així la
lectura i numeració dels articles resultants, que serà aprovat per Decret d’Alcaldia.
TERCER: Facultar a la Sra. Alcaldessa per l’execució dels tràmits, les accions necessàries i
allò que calgui fins la publicació del text refós de l’Ordenança General per a la Convivència i
el Civisme.
QUART: Sotmetre a informació pública el present expedient durant el termini de 30 dies, a fi
que s’hi puguin presentar al·legacions o suggeriments.
Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant l’esmentat
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord posterior.
CINQUÈ: Procedir a la publicació de l’acord, juntament amb el projecte d’Ordenança
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la
corporació.

SISÈ: Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini
de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’Ordenança i la còpia íntegra i feafent
d’aquesta.
SETÈ: Deixar sense efecte el Decret núm. 1941, de data 27 de juliol de 2010, relatiu a la
quantificació dels imports per sancions a l’Ordenança General de l’Ajuntament de Barberà del
Vallès per a la Convivència i el Civisme.
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 15
Vots en contra: 2
Abstencions: 4
_____________________
8

MOCIONS PORTAVEUS

8.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA DE
REBUIG
A
LA
INSTAL·LACIÓ
DEL
MACROCOMPLEX
"EUROVEGAS".

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA
INSTAL·LACIÓ DEL MACROCOMPLEX "EUROVEGAS".

DE

REBUIG

A

LA

"Atès que el passat mes de novembre, els conseller d'Economia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell, i de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van viatjar a Las Vegas (USA) per
tractar amb el Sr. Adelson propietari del grup inversor "Las Vegas Sands Corporation" la
possible instal·lació a Catalunya d'un complex d'oci que tindria 12 "ressorts" amb 36.000
habitacions, sis casinos, 50.000 places de restauració, teatres, camps de golf i zones per a
convencions.
Atès que segons s'ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la Generalitat de
Catalunya ha ofert a l'empresa "Las Vegas Sands Corporation", de forma unilateral, un total
de 800 hectàrees del delta del Llobregat, entre Viladecans i Cornellà de Llobregat per
instal·lar aquest complex d'oci vinculat a la indústria del joc conegut col·loquialment com
"Eurovegas".
Atès que la possible ubicació d'aquest projecte cada cop té l'oposició de sensibilitats més
diverses. Fet que es reflecteix en el Manifest "Per un desenvolupament de qualitat. No al
model que representa Eurovegas" , impulsat pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, o en el qüestionament públic de sindicats com UGT, CCOO, i CGT, i en
resolucions i escrits d'entitats com Unió de Pagesos, el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i
d'altres entitats socials i sindicals, que han alertat de l'impacte social i territorial negatius que
representa.
Atès que l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), l'Agrupació Catalana
de Tècnics Urbanistes (AETU-ACTU) i la Societat Catalana d'ordenació del Territori (SCOT)
han presentat un manifest conjunt on alerten de l'impacte social i territorial negatius que
representa el projecte Eurovegas i el rebutgen frontalment.
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Atès que en aquest manifest, al qual també s'ha adherit l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), les
associacions d'urbanistes defensen la legitimitat de l'ordenament jurídic i el planejament
territorial i urbanístic vigent, i alerten que Eurovegas crearia un precedent en el tractament de
les singularitats en l'ordenació del territori en futurs projectes.
Atès que amb les dades que s'han facilitat, el projecte d'Eurovegas produiria una afectació
greu i irreversible de la recarrega dels aqüífers del delta, una de les reserves d'aigua més
estratègiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i una alteració dels aiguamolls, que es
troben protegits per la Unió Europea.
Atès que la implantació d'Eurovegas suposaria l'eliminació de la producció agrícola d'una de
les zones mes fèrtils de Catalunya i suposaria l'eliminació quasi total de la zona sud del Parc
Agrari del Baix Llobregat on treballen prop d'un miler de pagesos.
Atès que davant de la crisi energètica resulta primordial disposar d'agricultura i ramaderia
propera a les conurbacions metropolitanes, i el Delta del Llobregat es un enclavament
estratègic per a la seguretat alimentaria.
Atès que la implantació d'Eurovegas requereix la modificació de la legislació vigent per
introduir excepcionalitats rellevants, en concret, s'afectaria com a mínim: la normativa
laboral, d'estrangeria, de la seguretat social, de protecció del menor, de protecció de la salut,
dels jocs d'atzar, de la tributació local, dels espectacles, urbanisme, espais naturals i
equipaments comercials.
Atès que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement i
ocupació en la formació qualificada dels treballadors/es i el valor afegit, dinamitzant el teixit
empresarial mitjançant la recerca, la investigació i desenvolupament en nova tecnologia, tal i
com preveu el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Atès que l'oferiment dels terrenys per part de la Generalitat trenca el consens entre les
diverses administracions (Generalitat, Diputació, Corporació i Mancomunitat de Municipis
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal i el conjunt dels Ajuntaments),
establert en els últims 30 anys per l'equilibri territorial, i en que en el Baix Llobregat es
tradueix en una relació harmònica entre les zones residencials, industrials, forestals, agrícoles
i fluvials.
Atès que el projecte requereix de més d'un miler d'expropiacions, ja que es tracta de terrenys,
molts d'ells dedicats a l'agricultura, de petites dimensions i molt repartits entre múltiples
propietaris.
Atès que l'empresa Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la seva negativa a comprar
directament cap tipus de terreny i que exigeix que sigui la Generalitat i els Ajuntaments qui
expropiï'n i posin a la seva disposició un sol reclassificat a urbanitzable que tindria un valor
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de milers de milions d'euros.
Per tot l'exposat, el grup municipal ICV-EUIA proposa al ple els següents:
ACORDS
PRIMER.- QÜESTIONAR al Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca
d'informació fidedigna i oficial oferta als ajuntaments afectats sobre un complex que, cas de
ser construït empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, socials i de vida de la
comarca del Baix Llobregat, i per extensió, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
SEGON.- REBUTJAR la possibilitat que a la comarca del Baix Llobregat o a qualsevol altre
indret de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per extensió de Catalunya es desenvolupi el
macrocomplex d'hotels, casinos i espectacles anomenat "Eurovegas" per ser un projecte
fonamentat en "privilegis excepcionals" que s'ofereixen al capital estranger per a dur a terme
activitats d'oci i de joc, quan els emprenedors/es i empreses i comerços del nostre país hi
estan mancats i mancades dels suports necessaris dels Governs Català i de l'Estat Espanyol
per a dur a terme activitats productives, tant agrícoles com industrials.
TERCER.- INSTAR el Govern de la Generalitat a que abandoni qualsevol proposta que
afavoreixi la implantació d'aquest tipus d'instal·lacions a Catalunya.
QUART.- INSTAR la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus municipis a
impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona per tal que el model econòmic que superi l'actual crisi es basi en la recerca, la
innovació, l'educació, la formació i la capacitació de qualitat en els diversos sectors
productius.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al
Conseller d'Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
al Director de l'INCASOL, als i les membres del Parc Agrari del Baix Llobregat, al President
del Consell Comarcal del Baix Llobregat i als Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix
Llobregat."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 6
Vots en contra: 4
Abstencions: 11
_____________________
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8.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA
SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS I
OBLIGACIONS SUBORDINADES PER PART DE LES ENTITATS
FINANCERES.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA SOBRE LA COL·LOCACIÓ DE
PARTICIPACIONS PREFERENTS I OBLIGACIONS SUBORDINADES PER PART DE
LES ENTITATS FINANCERES.
"Atès que hi ha unes 300.000 persones afectades a Catalunya per la col·locació d'obligacions
subordinades i participacions preferents per part de les entitats financeres.
Atès que moltes persones desconeixen encara avui la naturalesa d'aquests productes tòxics.
Atès que aquests productes tòxics, d'alt risc i nul·la liquiditat, s'han comercialitzat de forma
fraudulenta sense informar degudament als clients de les seves característiques i riscs.
Atesa l'alarma social que ha generat aquest nou escàndol financer, tant pel gran nombre de
persones afectades com pel gran perjudici que s'ha provocat a cadascuna d'elles.
El Grup d'lniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa a l'Ajuntament de
Barberà del Vallès proposa al Ple que:
Primer.- Exigeixi a les entitats financeres que informin per carta a totes les persones a qui
hagi col·locat obligacions subordinades i participacions preferents de les característiques i
riscs d'aquests productes amb un llenguatge clar i entenedor.
Segon.- Exigeixi a les entitats financeres rescabalar del perjudici provocat per la
comercialització d'aquests productes mitjançant la conversió dels mateixos a dipòsits a
termini fix a un interès de mercat, en un termini el mes breu possible i en cap cas superior a
cinc anys.
Tercer.- Que es traslladi aquesta moció a tots els Consellers Generals de les entitats
financeres per tal que pugui ser debatuda i, en el seu cas, aprovada a la propera Assemblea
General de la seva entitat.
Quart.- D'acord amb el principi de transparència, es demana que es faci públic el sentit del
vot de cadascun dels consellers generals sobre aquest tema.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la ACM i la FMC perquè ho estenguin a nivell català i
estatal; als mitjans de comunicació locals i comarcals, i a l'Associacio d'Usuaris de Bancs,
Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE) per al seu coneixement i a
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Estafabanca."
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
9

DONAR COMPTE AL PLE

9.1

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.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
10.

MOCIONS D'URGÈNCIA.

Conforme a l'art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
es presenta una moció pel procediment d'urgència.

10.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC
CONTRA LES REFORMES DEL PARTIT POPULAR.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC CONTRA LES REFORMES DEL
PARTIT POPULAR.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"L’actual situació de crisi, agreujada especialment ens els darrers 2 anys, ha obligat les
administracions públiques a continus ajustaments de la despesa. El repte i el compromís dels
ajuntaments catalans en el seu conjunt en tot aquest període excepcionalment difícil, ha estat
complir amb aquests ajustos garantint els serveis públics, els serveis a les persones, en
definitiva, l’Estat del Benestar.
L’aposta decidida per tal que la ciutadania hagi pogut accedir en igualtat de condicions a
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equipaments culturals, socials, educatius, esportius i de tot tipus ha estat una prioritat del
municipalisme català. Això ha ajudat a mantenir la cohesió social i la convivència als
diferents pobles i ciutats.
Des de la proximitat, des dels municipis hem construït Catalunya, mantenint serveis i
instal·lacions més enllà de les pròpies competències, complint en la immensa majoria dels
casos amb els compromisos de deute i sense generar dèficit. I ara tot això ho hem de defensar.

La reforma proposada pel Govern espanyol suposa un greu retrocés democràtic i un atac a
l’autonomia local. Amb el traspàs de les competències dels municipis de menys de 20.000
habitants a les diputacions i l’eliminació del 30% dels regidors i regidores l’any 2015 la
ciutadania veurà com els serveis i el model es privatitza, i com els responsables polítics ja no
són els seus veïns i veïnes, sinó que es troben allunyats en un despatx a la capital de la
província, sense haver de rendir comptes a les urnes.
Els electes de les diputacions i d’altres administracions locals de segon rang com els consells
comarcals no són escollits per sufragi directe de la ciutadania, i per tant tampoc l’hi han de
retre comptes. Traslladar les competències dels petits municipis a aquestes administracions és
una equivocació, perquè no només no abaratirà els serveis, sinó que allunyarà l’administració
de la realitat, debilitant el seu valor democràtic i centralitzant els serveis, amb el conseqüent
desequilibri territorial que això pot implicar. De fet, el traspàs de les competències a les
diputacions fins i tot podria encarir la prestació de serveis, ja que els seus gestors no coneixen
de primera mà la realitat concreta de cada municipi.
El Govern del PP torna a posar els ens locals com a responsables de la crisi, tot i ser
l’administració pública amb menys deute i el percentatge més petit del dèficit de l’Estat. En
aquests moments els municipis tenim un nivell d’endeutament que supera escassament el 3%,
molt per sota del nivell estatal o autonòmic, i el passat 2011 vam ser l’única administració
que va reduir l’endeutament.
Cal posar en valor el treball en xarxa i dels petits municipis en les millores i arranjaments
dels camins o en les accions conjuntes de promoció turística, per posar dos exemples. La
solució passa pel treball en xarxa i en la mancomunació d’aquests i d’altres serveis com el
transport escolar, els residus, les beques menjador i la gestió dels espais naturals. Sense
deixar de significar molts dels altres serveis que donen els petits municipis com la neteja
viària, la recollida de vehicles abandonats, serveis d’orientació laboral i informàtic,
l’assistència jurídica, les llars de jubilats, els tècnics esportius, els dinamitzadors econòmics i
un llarg etcètera.
Tot això sense oblidar que, si bé l’article 149.18 de la CE atorga a l’Estat la competència per
regular les bases del règim jurídic de les administracions públiques, en cap cas, l’exercici
d’aquesta competència estatal, podrà establir una regulació exhaustiva o de detall, que buidi
les competències que l’Estatut reconeix a la Generalitat de Catalunya en matèria de règim
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local català. Des del món local instem al Govern a preservar el model català de l’Estatut de
Catalunya i de l’Autonomia Local.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès acorda:
1.-Rebutjar rotundament la reforma proposada pel Govern del PP perquè comporta un
retrocés de bona part dels serveis que presta l’administració local i perquè les mesures que es
proposen no suposen un estalvi real per als municipis.
2.-Rebutjar l’augment de l’IVA que contribuirà a generar nous desajustos econòmics als
ajuntaments en els seus pressupostos, generant un dèficit no previst.
3.-Rebutjar que els cossos nacionals de funcionaris prenguin decisions que afectin el conjunt
de la ciutadania perquè no són representants escollits per sufragi universal i, per tant, no han
de donar comptes de les seves actuacions ni poden ser avaluades per part de la ciutadania.
4.-Reclamar al govern espanyol que iniciï un procés de diàleg per arribar al màxim consens
social i polític en l’aplicació de les reformes i que en cap cas aquestes suposin un retrocés
democràtic, la recentralització o la pèrdua dels drets socials adquirits en les últimes dècades.
5.- Expressar la nostra extrema preocupació per la futura "Ley de sostenibilidad del sistema
de pensiones" .
6.- Mostrar el nostre total rebuig a la reducció de la prestació d’atur que posa en perill la
cohesió dels nostres municipis. Els ajuntaments som la primera porta a la que truquen els
ciutadans i la reducció d’aquesta cobertura farà que haguem de dedicar molts més recursos a
atendre’ls per evitar la seva exclusió social.
7.-Posar en valor i expressar públicament el nostre reconeixement a la tasca dels electes
locals dels pobles i ciutats de Catalunya, que es dediquen a la millora de la qualitat de vida
dels seus veïns i veïnes i al progrés dels seus municipis.
8.-Demanar al Govern català que faci costat als municipis, pobles i viles de Catalunya, que
anem de la mà en la defensa del model català territorial i competencial tal i com preveu
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
9.-Traslladar aquests acords al conjunt de les entitats i ens municipalistes i al Govern català
per instar al Govern de l’Estat a que anul·li les diferents mesures aprovades relacionades amb
el món local i incloses dins l’anunciada Llei de “Racionalización y Sostenibilidad de la
administración Local”. "
_____________________
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Produïda la votació prèvia per a la declaració d'urgència i la seva inclusió en l'ordre del dia de
l'assumpte esmentat, aquesta va quedar aprovada amb 17 vots a favor i 4 vots en contra,
donant lloc a continuació al corresponent debat i votació de fons, amb el següent resultat:
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra: 4
Abstencions:
_____________________
11.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va
aixecar la sessió a les 22:40 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu en
folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números
al
, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés

José Núñez Alba

