ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 9 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 26/09/2012.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 26/09/2012, 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

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS
2.APROVACIÓ
2.01.- EXP.: ICLP12/003. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2011.
RÈGIM INTERIOR
3.ACTUALITZACIÓ
3.01.- EXP.: XXXX. ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ CODIFICADA
D'INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT
VIAL.
4.MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC PER A LA
REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PREPARA SEGONS EL REIAL
DECRET-LLEI 1/2011, D' 11 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PER A
PROMOURE LA TRANSICIÓ A L'OCUPACIÓ ESTABLE I LA
REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES PERSONES DESOCUPADES.
4.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC CONTRA LA
PUJADA DEL 70% DE LA TARIFA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN
ALTA.
4.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC EN RELACIÓ
AL FONS DE LIQUIDITAT AUTONÒMICA.
ALCALDIA
5.DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
6.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

7.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS

1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201208. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
25 de juliol de 2012, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2

APROVACIÓ

2.1

EXP.: ICLP12/003. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2011.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2011.
Expedient: ICLP12/003.
Atès que el Compte General de 2011 d’aquesta entitat local ha estat exposat al públic pel
període reglamentari.
Atès que el termini legal d’exposició pública del Compte General de 2011 va finalitzar el dia
23 de juliol d’enguany i no es van presentar reclamacions, objeccions ni observacions.
Vist allò establert en els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar, de conformitat amb el que estableix l’article 212.4 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, el Compte General de 2011 d’aquesta entitat local, el qual està format pels
comptes de l’Ajuntament, pels de l’organisme autònom administratiu Patronat Municipal
d’Esports i pels de la societat mercantil AISA.
El resum del Compte general esmentat és el següent:
COMPTES DE L’AJUNTAMENT
A) BALANÇ DE SITUACIÓ
Actiu
Immobilitzat
Actiu circulant

69.380.753,24 €
8.451.503,17 €

Total actiu

77.832.256,41 €

Passiu
Fons propis
Creditors a llarg termini
Creditors a curt termini
Total passiu

41.215.885,76 €
21.850.197,82 €
14.766.172,83 €
77.832.256,41 €

B) RESULTAT PRESSUPOSTARI
(1) Drets reconeguts nets
(2) Obligacions reconegudes netes
(3) Resultat pressupostari (1-2)
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals
(5) Desviacions negatives de finançament
(6) Desviacions positives de finançament
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)
C) ROMANENTS DE TRESORERIA
(1) Fons líquids
(2) Drets pendents de cobrament
(3) Obligacions pendents de pagament
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)
(5) Saldos de dubtós cobrament
(6) Excés de finançament afectat
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6)

29.735.575,03 €
38.971.060,86 €
-9.235.485,83 €
0,00 €
7.888.238,95 €
14.563,13 €
-1.361.810,01 €

1.691.177,45 €
9.036.385,95 €
10.416.464,04 €
311.099,36 €
2.299.452,84 €
1.414.109,90 €
-3.402.463,38 €

COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
A) BALANÇ DE SITUACIÓ
Actiu
Immobilitzat
Despeses a distribuir en varis exercicis
Actiu circulant
Total actiu

708.712,56 €
7.371,57 €
371.499,10 €
1.087.583,23 €

Passiu
Fons propis
Creditors a llarg termini
Creditors a curt termini
Total passiu
B) RESULTAT PRESSUPOSTARI
(1) Drets reconeguts nets
2.556.967,94 €

691.132,38 €
54.185,46 €
342.265,39 €
1.087.583,23 €

(2) Obligacions reconegudes netes
(3) Resultat pressupostari (1-2)
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals
(5) Desviacions negatives de finançament
(6) Desviacions positives de finançament
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)
C) ROMANENTS DE TRESORERIA
(1) Fons líquids
(2) Drets pendents de cobrament
(3) Obligacions pendents de pagament
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)
(5) Saldos de dubtós cobrament
(6) Excés de finançament afectat
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6)

2.505.668,76 €
51.299,18 €
23.958,81 €
0,00 €
0,00 €
75.257,99 €

9.643,69 €
394.274,22 €
317.928,03 €
85.989,88 €
32.418,80 €
0,00 €
53.571,08 €

ESTAT FINANCER DE L’EMPRESA MUNICIPAL AISA
Ingressos
Despeses
Resultat de l’exercici (pèrdues)

686.768,58 €
784.273,66 €
-97.505,08 €

SEGON: Retre el Compte General de 2011 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la part expositiva.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 15
Vots en contra:
Abstencions: 6
_____________________
3

ACTUALITZACIÓ

3.1

EXP.: XXXX. ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ CODIFICADA
D'INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I
SEGURETAT VIAL.

ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ CODIFICADA D'INFRACCIONS I SANCIONS EN
MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL.
Atès que, en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2008, aquest Ajuntament va aprovar la
relació codificada de les infraccions i sancions en matèria de trànsit i seguretat vial.
Atès que, com a conseqüència de les modificacions legislatives introduïdes en la referida
matèria per la normativa abans citada, resulta imprescindible adaptar la relació codificada a

les noves prescripcions legals derivades de dites modificacions.
Atès que, en aquest sentit, s’ha confeccionat una actualització de la relació codificació de les
infraccions i sancions en matèria de trànsit i seguretat vial que s’adjunta a la present proposta
per a la seva aprovació per l’òrgan competent.
Atès que l’Ajuntament ostenta la potestat reglamentària dins l’esfera de les seves
competències, en virtut dels articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
bases de règim local i l’art 8.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, essent la matèria d’ordenació
del trànsit de vehicles i persones en les vies públiques una d’aquestes competències, en els
termes de la legislació de l’estat i de la comunitat autònoma, de conformitat amb els articles
25.2b) de la Llei 7/1985 i art 66.3.b) del Text refós ja esmentat.
Atès així mateix el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 i l’art. 178 del Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 58 i següents del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, en
relació amb el procediment d’aprovació d’un reglament.
És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja
invocats, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal, amb caràcter
indelegable, l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment l’actualització de la Relació codificada de les infraccions i
sancions en matèria de trànsit i seguretat vial que s’adjunta al present acord.
SEGON: Deixar sense efecte la Relació codificada de les infraccions i sancions en matèria
de trànsit i seguretat vial aprovada pel Ple Municipal en data 29 d’octubre de 2008, i derogar
totes aquelles disposicions i/o relacions municipals vigents, en matèria de trànsit i seguretat
vial, que contravinguin el contingut de la present relació codificada.
TERCER: Disposar que les possibles modificacions que afectin la normativa de trànsit i
seguretat vial comportaran l’actualització automàtica de la present relació codificada en el
sentit indicat per la norma en qüestió.
En aquests termes, les modificacions que impliquin un canvi en la gravetat del tipus
comportaran que s’apliqui automàticament a la referida conducta, la sanció pecuniària més
lleu que dintre del vàrem es prevegi per les infraccions d’idèntica gravetat, mentre no es
concreti expressament.
QUART: Sotmetre a informació pública el present expedient i la relació codificada pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un
diari de comunicació escrita de difusió en la ciutat i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades.

CINQUÈ: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública, la relació codificada que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Un cop aprovat definitivament, l’acord juntament amb la relació codificada es publicarà de la
forma següent:
- Al tauler d’Edictes i al BOPB: la relació íntegra codificada de les infraccions i sancions en
matèria de trànsit i seguretat vial.
- Al DOGC: La referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.
D’altra banda es comunicarà el present acord i la relació codificada que s’adjunta al present
acord a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
SISÈ: Facultar, en tot allò que calgui, per al desplegament i execució dels presents acords a
l’Alcaldia o regidoria en que aquesta delegui.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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MOCIONS PORTAVEUS

4.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC PER A
LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PREPARA SEGONS EL
REIAL DECRET-LLEI 1/2011, D' 11 DE FEBRER, DE MESURES
URGENTS PER A PROMOURE LA TRANSICIÓ A L'OCUPACIÓ
ESTABLE I LA REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES
PERSONES DESOCUPADES.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL
PROGRAMA PREPARA SEGONS EL REIAL DECRET-LLEI 1/2011, D'11 DE FEBRER,
DE MESURES URGENTS PER A PROMOURE LA TRANSICIÓ A L'OCUPACIÓ
ESTABLE I LA REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES PERSONES
DESOCUPADES.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
" El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de
febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació
professional per a les persones desocupades que, per una banda incrementa la quantia de l'ajut
fins al 85% de l'IPREM per a aquells beneficiaris amb tres o més persones al seu càrrec, però
per altra banda, exclou a la immensa majoria de persones joves o vulnerables que tenen

especials dificultats.
Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en situació
d'atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra l'última Enquesta de Població
Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la desocupació i, per sobre de tot,
l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i el de les llars amb tots els seus membres en
atur. A més a més, a Catalunya es calculen unes 100.000 llars sense ingressos. A tot això cal
afegir l'alta taxa d'atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de cobertura de les persones
aturades, és a dir, l'increment d'aquelles persones que no perceben cap prestació i no tenen
cap ingrés.
Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, lluny de resoldre
el problema de l'atur, l'han agreujat amb:
L'aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar l'acomiadament ha provocat
l'acceleració de la destrucció d'ocupació de manera insuportable.
La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals de l'Estat per al
2012 ha significat la retallada de les polítiques actives d'ocupació, que a Catalunya ha
provocat la reducció de 271 milions d'euros em aquesta partida, és a dir, un -58%. Aquesta
retallada ha significat la pràctica supressió de les polítiques d'ajuda a les persones aturades en
la recerca de feina, ja que afecten els programes d'orientació, formació i requalificació. Tot
això en contra de les recomanacions del Consell Europeu.
L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de manera descomunal la
protecció dels desocupats en suprimir subsidis especials per als més grans de 45 anys, en
elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90%
dels seus beneficiaris. Centenars de milers de desocupats es poden veure sense cap protecció
en els propers mesos.
Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es prorroga i
reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de les persones que
esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera millora en
l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per
altra banda n'exclou l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret,
penalitzant greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu
habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant
una sobrecàrrega per a la ja migrada economia familiar.
Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social desenvolupades pel govern
de la Generalitat també estan significant una baixa cobertura de les persones més vulnerables
i dels aturats i aturades sense cap prestació:
·

Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el retard
en el reconeixement de la prestació.

·

La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que implica a partir de
setembre que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca

de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments que
estableix el programa PREPARA.
·

La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les entitats,
ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en matèria de polítiques
actives d'ocupació.

Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan abocant
Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra tota
recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de
les persones aturades.
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat concebut és
una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de
més de 450.000 desocupats, tot i que en el context actual de manca d'ofertes ha fet difícil la
inserció de les persones que hi participen. El programa es basa en una combinació de mesures
actives d'orientació, formació i requalificació alhora que facilita una ajuda de renda a la
persona aturada i acaba essent l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la
desocupació i que no tenen res més que aquests 400 € per poder subsistir.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Govern de l'Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació,
aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes
econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, ampliï la cobertura del programa
PREPARA a totes aquelles persones que s'hi podien acollir segons el Reial Decret-llei
1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació i la
requalificació professional de les persones aturades. Així mateix en faci l'ampliació
pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat.
Segon.- Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per combatre l'atur
juvenil i programes d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l'actual
programa PREPARA i que continuen tenint altes dificultats per trobar feina.
Tercer.- Instar el govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les convocatòries
adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les persones aturades, especialment als
col·lectius amb especials dificultats: programes d'orientació, formació, ocupació i inserció
laborals.
Quart.- Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17
Vots en contra: 4
Abstencions:
_____________________

4.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC
CONTRA LA PUJADA DEL 70% DE LA TARIFA DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC CONTRA LA PUJADA DEL 70%
DE LA TARIFA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"El passat 25 de juliol de 2012 el consell d’administració de la societat pública Aigües Ter
Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% de la tarifa del
subministrament d’aigua en alta.
A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va mostrar la seva oposició a
aquest increment que pot significar increments desorbitats pels consumidors
El termini atorgat als municipis afectats per presentar al·legacions a la pujada coincidia tot
just amb el mes d’agost, mes durant el qual l’activitat de les administracions es veu
notablement reduïda, per la qual cosa també vam demanar ampliar el termini per poder
preparar i presentar la documentació pertinent dins el termini estipulat.
A tot això volem recordar que les polítiques de retallades desenvolupades en els últims mesos
tant pels governs de l'Estat com de la Generalitat, han agreujat la situació econòmica de les
arques municipals amb:
L'augment de l’IVA per part del govern de l’Estat a partir d’aquest mes de setembre que
suposarà per als ajuntaments 100 milions d’euros addicionals l’any.
L’impagament del deute pendent als ajuntaments catalans xifrat en més de 500 milions
d’euros per part de la Generalitat de Catalunya.
La disminució progressiva de la participació dels ajuntaments en els ingressos de l’estat
(PIE); l’encariment dels serveis que aquests ofereixen, així com el fet que ambdues
administracions no respecten els convenis ni paguen les subvencions compromeses.
Per últim, que aquesta pujada anunciada per ATLL se suma a altres anteriors com la pujada
del preu de l’aigua en alta aquest mateix any 2012, així com un increment del cànon –que a
més es veurà gravat per l’esmentat augment de l’IVA fixat pel Govern de l’Estat- des
d’aquest mes de setembre.

Per tot això, considerem que les polítiques econòmiques dels governs de l'Estat i de la
Generalitat estan abocant els ajuntaments catalans al col·lapse financer, amb un notable
encariment dels serveis que donen i el corresponent augment de la pressió fiscal envers els
seus ciutadans i ciutadanes.
A més, la Llei d’Estabilitat Pressupostària obligarà els ajuntaments a tenir un dèficit 0 a partir
de l’any vinent; el sostre d’endeutament municipal està fixat en el 3’8% del PIB, i no es
contempla a curt termini un nou model de finançament local just i necessari per poder fer
front i garantir els serveis que donem a la ciutadania.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i dialogar
sobre aquest notable increment de la tarifa del subministrament de l’aigua en alta per l’elevat
cost econòmic que suposarà tant pels ajuntaments com pel conjunt de la ciutadania.
Segon.- Instar el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes les parts implicades i
que aquestes puguin expressar els seus diferents punts de vista i valoracions per buscar
possibles solucions alternatives a aquest nou augment tarifari tenint en compte l’actual
situació econòmica crítica i excepcional que vivim.
Tercer.- Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya."

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

4.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC EN
RELACIÓ AL FONS DE LIQUIDITAT AUTONÒMICA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC EN RELACIÓ AL FONS DE
LIQUIDITAT AUTONÒMICA.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"L’actual situació econòmica ha provocat que l’Estat espanyol i les comunitats autònomes es
trobin en una situació molt important de dèficit. La desconfiança del sistema financer i dels
mercats fa que les comunitats autònomes es trobin amb el mercat financer pràcticament tancat

i sense possibilitat de concertar operacions de crèdit que alleugin la situació de dèficit.
En aquesta situació, l’estiu del 2010 es va aprovar la modificació de la Constitució Espanyola
que va permetre la posterior aprovació de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i
estabilitat financera. Fruit d’aquesta nova legislació, el deute financer, interessos i
amortitzacions van passar a ser pagaments prioritaris per a les administracions públiques, per
davant de nòmines o deutes a proveïdors. Ara, el Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de
mesures de liquiditat de les administracions públiques, que regula el Fons de Liquiditat al que
s’ha acollit la Generalitat, certament estableix que els recursos han de servir per atendre,
prioritàriament, les necessitats financeres de les comunitats autònomes en els termes que
estableix el decret.
Però també és cert que altres comunitats autònomes han optat per recalcular la xifra a
sol·licitar per tal de poder incloure a la suma total una part dels deutes, concerts i convenis
amb els ajuntaments, atès que no els van poder incloure a l’ICO per a proveïdors. De fet, els
recursos que reclamem des dels ajuntaments també són per cobrir, en part, els deutes derivats
de competències que sovint no ens són pròpies o que són delegades per la Generalitat.
La situació econòmica dels ajuntaments és més que delicada, amb el greuge afegit de tenir
prohibit per llei incórrer en dèficit. És cert que el conveni subscrit entre la Generalitat i les
Diputacions per avançar part del deute ara fa uns mesos, va permetre disposar de líquid i
poder fer front a certs pagaments. Però la Generalitat es va comprometre a restituir aquests
avançaments al mes de novembre, i a eixugar el deute amb els ens locals abans de final d’any.
Els ajuntaments també hem d’atendre preferentment i de forma ineludible els nostres deutes
financers, i si la Generalitat no ens paga el que ens deu ens trobarem en una situació límit,
sense poder pagar proveïdors i fins i tot incorrent en dèficit per fer front al pagament de les
nostres obligacions.
Els ajuntaments veiem en el Fons de Liquiditat Autonòmica una oportunitat per redreçar
aquesta situació abans que finalitzi l’any. Altres comunitats autònomes han calculat la xifra
sol·licitada a l’Estat preveient pagar els deutes pendents amb els ens locals.
Per tot això, acordem:
1. Demanar a la Generalitat de Catalunya que actuï amb lleialtat institucional cap als
ajuntaments, i que negociï amb l’Estat destinar una part dels recursos del Fons de Liquiditat
per pagar deutes, concerts i convenis de la Generalitat amb els ajuntaments.
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que, de no poder destinar una part de l’import
demanat, recalculi la xifra amb l’objectiu de poder destinar recursos a complir amb les
obligacions contretes amb els ajuntaments.
3. Demanar a la Generalitat la intermediació amb el Govern de l’Estat perquè els ajuntaments
que tanquin l’actual exercici 2012 amb dèficit no vegin retingudes les participacions en els
tributs de l’Estat per al 2013."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 17
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________
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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
_____________________
6.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

7.

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 22:00 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu
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,

