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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm.
L'AJUNTAMENT EL DIA 28/11/2012.
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REALITZADA PER

PLE

DE

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 28/11/2012, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinaria 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) (E¡s va absentar en el moment de la votació
del dictamen 5.01)

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.
SERVEIS ECONÒMICS
2.APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST
2.01.- EXP.: IAPG 2012/01. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL,
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2013.
3.DECLARACIÓ
3.01.- EXP.: IPDI2012/30. DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS.
4.APROVACIÓ CALENDARI FISCAL
4.01.- EXP.: HAVV2012/04. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY
2013.
SERVEIS TERRITORIALS
5.SUSPENSIÓ PARCIAL ORDENANÇA
5.01.- EXP.: UPNU080001 - SECM100001. SUSPENSIÓ PARCIAL, AMB CARÀCTER
TEMPORAL, DE L'ORDENANÇA REGULADORA D'USOS EN PLANTA
BAIXA, DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
RÈGIM INTERIOR
6.PROPOSTA TRASLLAT
6.01.- EXP.: XXXX. PROPOSTA TRASLLAT DIA DE CELEBRACIÓ DEL PLE
ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2012.
7.MOCIONS PORTAVEUS
7.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D'ICV-EUIA A FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DE
L'ESCOLA PÚBLICA CATALANA.
ALCALDIA
8.DONAR COMPTE AL PLE
8.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
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9.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

10.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201210. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
31 d'octubre de 2012, 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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APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST

2.1

EXP.: IAPG 2012/01. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST
GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL
EXERCICI 2013.

APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I
PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2013.
Expedient: IAPG 2012/01.
D’acord amb allò establert en els articles 162 a 171 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, i en els
articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos, i altra normativa concordant i de desplegament,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pressupost general per a l’exercici 2013, format pel
Pressupost d’aquesta entitat local i pel de l’empresa AISA, societat mercantil de capital
íntegrament municipal, així com aprovar, també de forma provisional, les bases d’execució
del pressupost i la plantilla de treballadors municipal.
El resum del Pressupost general per capítols és el següent:
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A) AJUNTAMENT
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
14.393.699,58
Cap. 2 Impostos indirectes
1.130.389,00
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 8.595.092,53
Cap. 4 Transferències corrents
12.334.603,32
Cap. 5 Ingressos patrimonials
434.615,71
Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals
400.000,00
Cap. 7 Transferències de capital
759.900,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS
DESPESES

0,00
0,00
38.048.300,14
Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

12.321.691,39
16.426.145,04
1.137.947,28
3.067.237,01
1.071.483,98
451.364,27

0,00
2.803.771,38
37.279.640,35
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B) EMPRESA MUNICIPAL AISA
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
0,00
Cap. 2 Impostos indirectes
0,00
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 465.850,00
Cap. 4 Transferències corrents
207.880,46
Cap. 5 Ingressos patrimonials
0,00
Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals
0,00
Cap. 7 Transferències de capital
0,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers

0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS
DESPESES

673.730,46
Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Deseses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

435.709,92
189.820,54
0,00
0,00
48.200,00
0,00

0,00
0,00
673.730,46

SEGON: Sotmetre el Pressupost general a informació pública per un període de 15 dies
hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
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Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar, si s’escau,
reclamacions davant el Ple municipal, d’acord amb allò establert a l’article 20 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril i a l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, el
Pressupost general es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou
acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els preceptes
legals esmentats anteriorment.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra: 6
Abstencions: 4
_____________________
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DECLARACIÓ

3.1

EXP.: IPDI2012/30. DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE
CRÈDITS.

DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS.
Expedient: IPDI2012/30.
Vist l’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que estableix l’obligació
de reduir les retribucions del personal del sector públic en les quanties que correspongui
percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga
extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents de dit mes.
Vist l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que estableix que les
quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària y de les pagues addicionals
equivalents del mes de desembre es destinaran a exercicis futurs a realitzar aportacions a
plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació, i que, per tant, aquestes quantitats s’han d’immobilitzar durant
l’exercici 2012.
Vistes les Notes informatives de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local
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del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 5 de setembre i 23 d’octubre de
2012, en relació amb l’aplicació dels articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i 22 de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2012, i amb
l’objecte de contribuir, mitjançant aquesta mesura d’economia de despesa, al compliment de
l’objectiu de dèficit per al 2012 del conjunt de les administracions públiques.
Vist l’informe del cap de la secció de Recursos Humans on diu que la quantitat bruta total
destinada a la paga extraordinària de desembre de 2012 ascendeix a 550.528,50 €.
Vista la base 5a de les Bases d’execució del Pressupost municipal 2012, que estableix la
vinculació jurídica de totes les aplicacions pressupostàries de capítol 1 de despeses.
Vist l’informe de la Intervenció núm. 2012/75.
Vist l’article 33 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 la base 19 de les Bases d’execució del Pressupost
municipal 2012.
S’ACORDA:
Declarar la no disponibilitat de crèdits per import de 550.528,50 €, corresponents a la
quantitat bruta total destinada a la paga extraordinària de desembre de 2012 dels treballadors
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
Aquests crèdits es retindran a les aplicacions pressupostàries i els imports següents:
2012 100 920 12100
Policia Local. Complement específic
2012 100 920 16000
Policia Local. Seguretat social
2012 410 920 13000
Direcció SSTT. Retribucions personal laboral
2012 410 920 16000
Direcció SSTT. Seguretat social
2012 500 920 13000
Serveis Personals. Retribucions personal laboral
2012 500 920 16000
Serveis Personals. Seguretat social

122.339,67 €

61.169,84 €

122.339,67 €

61.169,83 €

122.339,66 €

61.169,83 €
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TOTAL

550.528,50 €

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 19
Vots en contra:
Abstencions: 2
_____________________
4

APROVACIÓ CALENDARI FISCAL

4.1

EXP.: HAVV2012/04. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A
L'ANY 2013.

APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2013.
Expedient: HAVV2012/04.
ANTECEDENTS DE FET
Amb la finalitat de dur a terme la recaptació dels tributs de caràcter local, l’Ajuntament ha
d’establir el calendari fiscal per a l’exercici 2013 que fixa els períodes per a l’ingrés dels
tributs de cobrament periòdic i, els seus terminis de cobrament.
FONAMENTS DE DRET
1.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2.
El Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general
de recaptació.
3.
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
4.
L’article 175 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Corporacions locals.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa
l’adopció dels acords següents:
ACORDS:
PRIMER: Aprovar el calendari fiscal, que fixa els períodes per a l’ingrés dels padrons fiscals
de l’any 2013 de la forma com segueix:
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A) PERÍODE VOLUNTARI
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
1a. fracció de la quota anual: de l’1 de març al 3 de maig
2a. fracció de la quota anual: de l’1 de març al 2 de juliol
3a. fracció de la quota anual: de l‘1 de març al 7 d’octubre
Impost sobre béns immobles rústics (IBI)
De 5 de setembre a 5 de novembre
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
De l’1 de març al 3 de maig
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
1a. fracció de la quota anual: del 2 de juliol al 3 de setembre
2a. fracció de la quota anual: del 2 de juliol al 5 de novembre
Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)
Del 5 de setembre al 5 de novembre
Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)
De l’1 de març al 3 de maig
Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)
Del 5 de setembre al 5 de novembre
Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans (ESCOMBRARIES)
Pagament bimestral
Notes:
- Optativament, tant per a l’IBI com per a l’IAE, en el primer termini de cobrament
podrà ésser abonada la totalitat de la quota anual.
B)

PERÍODE EXECUTIU
Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari,
s’iniciarà el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels
recàrrecs que corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de
constrenyiment.

SEGON: Donar publicitat al present acord, mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la
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Província i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
5

SUSPENSIÓ PARCIAL ORDENANÇA

5.1

EXP.: UPNU080001 - SECM100001. SUSPENSIÓ PARCIAL, AMB
CARÀCTER TEMPORAL, DE L'ORDENANÇA REGULADORA D'USOS
EN PLANTA BAIXA, DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

SUSPENSIÓ PARCIAL, AMB CARÀCTER TEMPORAL, DE L'ORDENANÇA
REGULADORA D'USOS EN PLANTA BAIXA, DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
Expedient: UPNU080001 - SECM100001.
A la vista del contingut de l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Territorials on es
posa de manifest el resultat negatiu que l’aplicació de les condicions d’ús establertes en
l’Ordenança municipal reguladora dels usos en planta baixa (BOP 15.04.2011) està produint
en el sector centre del municipi, en donar-se situacions que, en lloc d’afavorir el foment de
l’activitat comercial en el centre del municipi –com inicialment es pretenia amb la seva
regulació–, estan provocant dificultats econòmiques als titulars dels locals ubicats en aquest
àmbit del municipi pel fet d’haver-se reduït substancialment el nombre de demandes de
lloguer i/o explotació d’activitats de tot tipus, restant finalment tancats, amb la circumstància
agreujant de la situació de crisi que es pateix a nivell general; raó per la qual, es proposa
suspendre temporalment la seva aplicació, amb la única excepció de determinats usos, segons
es justifica al mateix informe elaborat.
Atès que l’article 84.1 de la “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local” , atribueix competències a les corporacions locals per intervenir l’activitat
dels ciutadans per mitjà d’ordenances. En aquest cas se’n exerceix, d’una banda, limitant el
marge de regulació d’usos i, d’altra, ampliant el nombre i quantitat d’usos que es poden
implantar afavorint així les possibilitats de generar més alternatives de demanda, sempre dins
d’un marc de regulació general, com així es fa a través del planejament general vigent en
l’actualitat.
És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors; en exercici del precepte
normatiu ja invocat; amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa
corresponent, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal, amb
caràcter indelegable, l’article 52.2, d) del 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,
S’ACORDA:
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PRIMER: Suspendre l’aplicació de l’Ordenança reguladora dels usos en planta baixa, de
Barberà del Vallès, segons text modificat aprovat en data 23 de desembre de 2010 (BOP
15.04.2011), en tot allò que faci referència a les condicions i requisits que han de reunir els
establiments en planta baixa regulats en l’article 2 de dita ordenança, amb la única excepció
dels usos que tinguin a veure amb les activitats de locutoris i serveis telemàtics de
missatgeria, pels quals es manté vigent. Així mateix, pel que fa a les oficines d’enviament i/o
transferència de diners en locals diferents als bancs i/o caixes d’estalvi, per a les quals també
es manté vigent l’aplicació d’aquesta ordenança.
SEGON: Donar a la referida suspensió el caràcter de temporal fins una nova redacció del text
aprovat o fins que es dicti nou acord d’aixecament de la suspensió, en substitució d’aquest.
TERCER: Restablir mentrestant la regulació d’usos en planta baixa, objecte de la referida
ordenança, d’acord amb les condicions establertes amb anterioritat a la data de la seva
aprovació. En conseqüència, la regulació que s’hi farà servir serà l’establerta al Text refós de
les Normes urbanístiques del Pla general municipal d’ordenació de Barberà del Vallès segons
document publicat al DOGC núm. 5604, de 9 d’abril de 2010.
QUART: Establir finalment, pel que fa al seu règim d’aplicació, que les mesures suspensives
aquí adoptades s’aplicaran tant als expedients que es trobin actualment en tràmit, pendents de
dictar-se la resolució corresponent, com a totes aquelles noves sol·licituds que es formulin a
partir de la data d’adopció d’aquest acord.
CINQUÈ: Publicar el contingut d’aquest acord al Taulell d’anuncis municipal, al Butlletí
oficial de la província (BOPB) i a la pàgina web municipal, així com fer també referència al
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del BOPB en què s’hagi publicat aquest
acord.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 18
Vots en contra:
Abstencions: 2
_____________________
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6

PROPOSTA TRASLLAT

6.1

EXP.: XXXX. PROPOSTA TRASLLAT DIA DE CELEBRACIÓ DEL PLE
ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2012.

PROPOSTA TRASLLAT DIA DE CELEBRACIÓ
CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2012.

DEL

PLE

ORDINARI

Atès que el Ple d’aquesta Corporació de data 29/06/2011 va acordar celebrar sessions
ordinàries de la Corporació Municipal en Ple els últims dimecres laborables de cada mes, a
les 20 hores, a la Casa Consistorial.
Atès que d’acord, amb l’anterior criteri, el dia de celebració del Ple ordinari corresponent al
mes de desembre hauria de ser el 19/12/2012. I que, per raons d’agenda, es considera més
adient traslladar la sessió pel dia 27/12/2012.
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Traslladar el dia de celebració del Ple ordinari del mes de desembre al dijous, dia
27/12/2012 a les 20 hores.
SEGON: Significar, que la sessió plenària acordada en l’anterior ordinal tindrà, a tots el
efectes, la consideració de sessió ordinària.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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MOCIONS PORTAVEUS

7.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA A FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I
LA QUALITAT DE L'ESCOLA PÚBLICA CATALANA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA A
FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DE L'ESCOLA PÚBLICA
CATALANA.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
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"L'aposta decidida per l'Educació pública catalana ha de ser un dels objectius prioritaris de la
nostra societat. Només amb un bon sistema educatiu públic el nostre país tindrà possibilitat
de sortir de l'actual crisi econòmica amb un reforçament social, econòmic i ciutadà. L'escola
pública catalana ha de ser una peça clau per al vertebrament social i territorial del nostre país;
així, un dels principals objectius de l'escola pública ha de ser el de contribuir a la reducció de
les desigualtats socials d'origen i garantir la igualtat d'oportunitats i el progrés.
Com està demostrat en molts altres països i així ho recullen informes europeus com el Key
Data on Education in Europe 2012 o Education at a glance 2012, per reduir les desigualtats
en l'accés a l'educació cal tenir l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys, afavorir l'heterogeneïtat
de l'alumnat, la barreja de diferents orígens socials i geogràfics i no la segregació, disposar
d'un professorat motivat i dels recursos humans i econòmics adients.
En els últims mesos, el govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament
d'Ensenyament han dut a terme una política de retallades educatives que atempta directament
contra l'escola pública catalana i incideix en aspectes com l'atenció a l'alumnat, el
manteniment dels centres escolars, els drets laborals dels professionals educatius i del conjunt
de serveis educatius. En aquest sentit, el pressupost del Departament d'Ensenyament no ha
deixat de perdre pes respecte del pressupost total del Govern.
Any

2010 (en M€)

2011 (en M€)

2012 (en M€)

Pressupost Ensenyament

5317

4834

4595

% respecte del total

16,35%

14,24%

13,70%

Per tant, la baixada significativa del pressupost total destinat a inversió educativa al nostre
país ha anat acompanyada d'una clara estratègia de degradació de les condicions laborals dels
i les professionals de l'Educació. Així, algunes de les principals retallades realitzades o
previstes que més afecten a la qualitat educativa, a través de la vulneració dels drets laborals
del personal docent són:
. Mesures aprovades pel curs 2010/11
a) Pèrdua de temps de treball dedicat a les tasques de coordinació necessàries per al bon
funcionament del centre i una òptima qualitat educativa.
- Els Instituts d'entre 10 i 21 grups perden 6 hores de la bossa.
- Els Instituts d'entre 22 grups o més perden 9 hores de la bossa.
- Els càrrecs específics de FP perden entre 1 i 2 hores per càrrec.
b) Retallada salarial.
. Mesures aprovades pel curs 2011-2012
a) Augment de la jornada lectiva amb la consegüent pèrdua de qualitat d'atenció directa i
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individualitzada.
- La jornada lectiva a primària passa de 23 a 24 hores setmanals de docència, passant de 7 a
6h d'horari fix setmanal d'activitats en el centre.
- La jornada lectiva a secundària passa de 18 a 19 hores, passant de 12 a ll h complementàries
de presència al centre (6 d'horari fix i 5 horari no fix).
• En una escola d'una línia s'ha perdut 1 mestre.
• En una escola de 2 línies s'han perdut 2 mestres.
•
En una escola de 3 línies s'ha perdut 2,5 mestres.
•
b) Els nomenaments dels substituts es produiran únicament quan hagin transcorregut 10 dies
lectius (fins ara les baixes es cobrien des del l r dia i la resta d'absències, des del 4rt) des
de la situació que dóna origen al nomenament. Aquesta mesura es comença a aplicar a
partir del dilluns, 30 d'abril de 2012. Implica que les absències de menys de 15 dies es
deixen de cobrir definitivament i s'hauran d'atendre amb recursos propis del centre.
. Mesures previstes pel curs 2012-2013
a) El professorat de secundària tindrà assignat un horari de 28 hores setmanals d'horari fix,
dins de les 30 hores de presència al centre; amb la conseqüent pèrdua de temps per a la
preparació i la reflexió pedagògica.
b) Augmenta l h de la jornada lectiva del professorat a partir del curs que ha suposat:
A les escoles d'infantil i primària la reducció de:
•
•
•

mig mestre en centres de primària d'una línia
un mestre en centres de 2 línies
un mestre i mig en centres de 3 línies

Als Instituts la reducció de:
•
•
•
•

un professor en centres de fins a 25
dos professors en centres d'entre 26 i 40
tres professors en centres entre 41 i 60
quatre professors en centres de mes de 60

Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya porta a terme,
justificat amb una política d'austeritat econòmica, un atac contra el professorat de l'escola
pública catalana i, concretament i amb especial afectament, contra el col·lectiu de personal
interí i substitut.
Atès que l'Estatut de Catalunya reconeix en el seu article 21 (Drets i deures en l'àmbit de
l'Educació) que totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en
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condicions d'igualtat.
Atès que en el mateix article 21 també es reconeix que totes les persones amb necessitats
educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que els permeti accedir al sistema
educatiu.
Atès que l'Estatut de Catalunya obliga a la Generalitat de Catalunya a establir un model
educatiu d'interès públic i que garanteixi aquests drets.
Atès que les retallades, realitzades als cursos 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013 atempten
directament contra la qualitat educativa i, especialment, contra les hores lectives de dedicació
a l'atenció a la diversitat i a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Atès que les condicions laborals i de dedicació horària afecten molt directament a la qualitat
del sistema educatiu públic.
Atès que el sistema educatiu públic s'ha de basar en els eixos de la qualitat, l'equitat, la
corresponsabilitat i la coeducació.
Atès que l'educació ha de ser una eina cabdal per a l'emancipació personal i col·lectiva i un
instrument indispensable per a la cohesió social.
Atès que tots els professionals docents (funcionariat i cos d'interins i substituts) necessiten
unes condicions laborals dignes per a dur a terme la seva tasca i de temps per a la reflexió
pedagògica i la formació continuada.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal d'lniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, proposem al Ple Municipal de Barberà del Vallès
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Exigir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la cobertura de
les substitucions de personal educatiu des del primer dia de baixa i al 100% de jornada
laboral i salari.
Segon.- Exigir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l'aturada de
l'atac continu en forma de retallades als centres educatius públics amb l'objectiu d'augmentar
la inversió educativa per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats al nostre país.
Tercer.- Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en la defensa de
l'escola pública catalana i els centres educatius públics amb la corresponsabilitat de tota la
comunitat educativa del municipi.
Quart.- Traslladar aquests acords als Serveis Territorials d'Ensenyament del Vallès
Occidental, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Departament
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d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Fer públics aquests acords i traslladar-los al Consell Escolar Municipal i a tots els
Consells Escolars dels centres educatius de la nostra ciutat."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 19
Vots en contra:
Abstencions: 2
_____________________
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DONAR COMPTE AL PLE

8.1

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
_____________________
9.

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 presenten unes mocions pel procediment d'urgència.
_____________________
9.1

EXP.: XXXX. CONSTITUCIÓ ASSOCIACIÓ ÀMBIT B30.

CONSTITUCIÓ ASSOCIACIÓ ÀMBIT B30.
Atès que la principal aglomeració industrial de Catalunya es troba en els municipis que
ocupen el tram de l’AP7/B-30, i que aquest àmbit territorial disposa d’una sèrie d’actius que
li donen un extraordinari potencial (centres de recerca, universitats, empreses lligades a la
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innovació, infraestructures, equipaments referents a Catalunya, i uns municipis que compten
amb una xarxa de serveis i instal·lacions de qualitat), i que ofereixen la possibilitat de
consolidar una estructura industrial, de coneixement i recerca molt competitiva en un context
mediterrani, a escala europea.
Atès que en data 23 de març de 2011, els ajuntaments que formen part del grup impulsor de
B30, atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament,
van acordar definir una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca,
universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per
potenciar la zona industrial i tecnològica que comprèn tot l'eix de la B30 i posicionar-la com
una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb
vocació de ser-ho, del Sud d’Europa.
Atès que en les reunions plenàries posteriors, celebrades a la Universitat Autònoma de
Barcelona i a Martorell, el grup impulsor va acordar que la forma jurídica més adient per a
desenvolupar aquest projecte era a través de la constitució d’una associació, de conformitat
amb allò que disposa la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, essent aquesta una associació sense finalitat
lucrativa, de naturalesa permanent, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels
seus membres socis, i amb plena capacitat jurídica.
Atès que el grup impulsor ha procedit a elaborar la proposta d’estatuts que han de regir
l’Associació, els quals es van validar a la reunió plenària del grup impulsor celebrada a
Mollet del Vallès el 17 d’octubre de 2012.
Atès que els estatuts elaborats incorporen tots els aspectes que, segons l’article 134 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, necessàriament han de contenir; així
mateix, s’ajusten a les disposicions establertes al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
com ara les que regulen l'actuació i representació dels òrgans de govern, el règim d’adopció
d’acords, els drets i deures dels socis, el règim comptable i documental, els actes de
modificació estructural o el procediment de liquidació subsegüent a la dissolució; tot i que
també fa ús de l’autonomia organitzativa que atorga l’esmentat Codi per regular la seva
organització i funcionament.
Vistos els articles 133 a 136 del 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 (TRLRLC), en concordança
amb la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LBRL), que preveuen la facultat dels ens locals de constituir
associacions per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns, les quals es regularan
pels seus estatuts i per la seva normativa específica, i que el procediment a seguir és l’adopció
pel Ple municipal de l’acord de creació de l’associació, aprovació dels estatuts, i designació
de representant.
Vistes les Lleis 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el Llibre Tercer del Codi Civil de
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Catalunya, relativa a les persones jurídiques, i 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre
tercer del Codi Civil de Catalunya, que regulen les associacions de Catalunya, i especialment
els articles 321-1 a 321-6 del Codi, que regulen la naturalesa i els requisits de constitució de
les associacions per part de persones jurídico-públiques, sempre que les normes per les quals
es regeixen no ho prohibeixin i que l’acord sigui adoptat per l’òrgan competent.
Vist l’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, en
relació amb el 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
règim local, que atribueixen la competència per adoptar l’acord de creació i d’aprovació dels
estatuts de l’associació al Ple municipal, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres.
Per la qual l’Àrea de Serveis Territorials i Regim Intern, proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar la constitució de l’Associació Àmbit B30, la finalitat de la qual és definir i
desenvolupar una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats,
administracions locals, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs per
incentivar l’economia productiva a la zona industrial i tecnològica que comprèn l'àmbit
definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest territori com una de les regions
industrials amb més potencial innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa.
SEGON: Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de formar part de la mateixa com a
membre fundador.
TERCER: Aprovar el text dels estatuts que han de regir l’esmentada Associació, i que
s’acompanya annex.
QUART: Nomenar la Sra. Ana del Frago Barés, alcaldessa de Barberà del Vallès,
representant de l’Associació Àmbit B30 i facultar-la per adoptar i executar els actes i acords
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
_____________________
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 per unanimitat, donant lloc a continuació al
corresponent debat i votació de fons, amb el següent resultat:

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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9.2

EXP.: XXXX. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PARC CENTRAL DEL
VALLÈS.

DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS.
Atès que el Consell General del Consorci del Parc Central del Vallés en data 20 de novembre
de 2012, va adoptar, entre altres, els acords que es transcriuen a continuació:
“Mitjançant acords dels Ajuntaments de Barberà del Vallès i de Sabadell, en sessions
plenàries de 28 de febrer de 1996 va ser creat el Consorci del Parc Central del Vallès, ens
integrat per ambdós Ajuntaments i amb l’objecte de creació, desenvolupament i
manteniment del PARC CENTRAL DEL VALLÈS, pel que fa tant a la planificació
urbanística, l’execució de les obres i la prestació de serveis, com el foment, control i
disciplina dels actes d’edificació i ús dels terrenys, instal·lacions i edificacions de l’àmbit
territorial del Consorci i la captació i promoció d’activitats que impulsin la dinamització
del Parc.
Atès que per mutu acord dels Ajuntaments integrants es proposa la dissolució del Consorci
del Parc Central del Vallès atesa la voluntat d’ambdós ajuntaments que els serveis es
prestin mitjançant les pròpies estructures municipals.
Vist el que preveu l’article 19 dels Estatuts del Consorci en relació amb l’article 269 i
següents del 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 i l’article 324 del Decret 179/95, de 13 de
juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar, amb data d’efectes 31 de desembre de 2012, la dissolució del Consorci
del Parc Central del Vallès.
SEGON.- Establir que a partir de la data abans indicada, el Consorci del Parc Central del
Vallès entrarà en procés de liquidació, succeint-lo a títol universal l’Ajuntament de
Sabadell i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, els quals es subrogaran en la posició
jurídica d’aquell respecte a la titularitat dels seus drets i obligacions, en els termes fixats
per l’acta de liquidació elaborada a l’efecte.
TERCER.- Designar la Comissió liquidadora, que serà l’encarregada d’elaborar l’acta de
liquidació econòmica i de béns del Consorci del Parc Central, així com la reversió de les
obres i instal·lacions existents, en favor de les Administracions consorciades i d’acord amb
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l’article 19,3 del estatuts del Consorci i que estarà integrada per als membres següents:
-Antonio Báez Balbuena
-Francisco Bustos Garrido
-Jordi Llonch Soler
-Xavier Izquierdo Vilavella
QUART.- Facultar a la presidència i vicepresidència del Consorci per aprovar mitjançant
resolució conjunta l’acta de liquidació esmentada en el punt anterior i per resoldre totes les
incidències que es puguin ocasionar en l’execució de l’acord de dissolució. D’aquesta
resolució se’n donarà compte als Plens dels Ajuntaments respectius.
CINQUÈ.- Proposar als ajuntaments consorciats que el personal laboral del Consorci que
hagi superat un procés selectiu reglamentari es pugui incorporar a les borses de
substitucions que els Ajuntaments consorciats tinguin obertes, per a que siguin tingudes en
compte en futures necessitats de personal que es poguessin generar, sempre i quan aquestes
persones reuneixin els perfils adequats als llocs de treball a ocupar.
SISÈ.- Sotmetre els acords anteriors a la ratificació dels Plens municipals d’ambdós
Ajuntaments.
SETÈ.- Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat anunci sobre els acords adoptats.
VUITÈ.- Notificar l’acord de dissolució a la Direcció General d’Administració Local, així
com a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i
d’Administracions Públiques per tal de cancel·lar la inscripció del Consorci del Parc
Central del Vallès.”
Atès que el punt dispositiu sisè estableix que els acords anteriors cal que siguin ratificats en
els Plens dels respectius Ajuntaments en concordança amb l’article 19 dels Estatuts del
Consorci del Parc Central del Vallés
Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic, proposa al
Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Ratificar els acords del Consell General del Consorci del Parc Central de data 20
de novembre de 2012, el contingut dels quals es recullen en la seva integritat en la part
expositiva d’aquest dictamen.
SEGON: Sotmetre l'acord de ratificació de la dissolució del Consorci a informació pública
pel termini de 30 dies mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis. Si en el termini esmentat no es

21

presenten al·legacions, s'entendrà que l'acord ha esdevingut definitiu sense necessitat de cap
altre acord.
TERCER: Delegar a l’Ajuntament de Sabadell per fer els tràmits d’informació pública
referents al present acord de ratificació i a aquest efectes notificar-li el contingut d’aquest
acord.
QUART: Portar a terme les notificacions als òrgans i departaments interessats.
_____________________
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 19 vots a favor i 2 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: 19
Vots en contra: 2
Abstencions:
_____________________
9.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ CONSENSUADA PELS PORTAVEUS DELS
GRUPS MUNICIPALS D'ICV-EUIA I PSC PER GARANTIR EL DRET A
L'HABITATGE I PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA
RESIDÈNCIA HABITUAL.

MOCIÓ CONSENSUADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS
D'ICV-EUiA I PSC PER GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE I PREVENIR ELS
DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL.
Moció consensuada pels portaveus dels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, el text íntegre
de la qual es transcriu a continuació:
"Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha
comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit que els
impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge habitual.
Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives,
solucions reals en definitiva als problemes que s’acudeix la ciutadania com és la situació que
s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos
de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.
Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de la crisi no
recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies. Són
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indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació
d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i
cap llar sense família. Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o
pal·liar la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures
aplicades fins avui.
La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i vulnerables,
que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers en patir les
conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions
Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “ A Espanya s’han
executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any 2011 es van produir
aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions recents
indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments registrats a Espanya tenen relació amb
l’atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a immigrants ”.
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la crisis en los
órganos judiciales" recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat més de
50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any, amb la qual
cosa, se superaran les 400.000 execucions hipotecàries des de l’esclat de la crisi.
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la crisi
recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte, mentre que les entitats financeres, en
bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir
cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.
Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes es
concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen
majoritàriament les persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments en resulten
doblement perjudicats: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i
ciutadanes i, per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un
context de plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un context
de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma social, que ha
estat reconeguda pels diversos agents. En aquest sentit, l’Asociación Española de Banca en
un comunicat públic del passat 12 de novembre reconeix l’alarma social generada pels
desnonaments i exposa el compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de
paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en que
concorrin circumstàncies d’extrema necessitat.
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als policies que
es neguin a participar en llançaments hipotecaris.
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El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden actuar
per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret, emparant-se
tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret contractual, màxim
quan es tracta de situacions de veritable crispació o d’atemptat a un dret fonamental com és el
de l’habitatge.
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “ les entitats bancàries
han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries” i que “es tracta d”una situació
preocupant i molt dolorosa. Un drama social”.
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació social
generada pels procediments d’execució hipotecària i ha manifestat que “estamos viendo
cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant la resposta oferta, en un primer moment, el Reial
Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos, que regula el Codi de Bones Pràctiques, de caràcter voluntari per les entitats
bancàries, ha estat un rotund fracàs. I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de
15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta
del tot insuficient.
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les preguntes
i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i com es crearan; i es
limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals dels col·lectius que considera
especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, segons una sarcàstica Exposició de
Motius que motiva la suspensió referint-se en els afectats/des “con la confianza de que, a la
finalización de este período, habrán superado la situación de dificultad en que se puedan
encontrar en el momento actual”.
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i complexitat de
la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives excepcionals de reforma
estructural per l’assoliment d’una veritable justícia social, i no una mera suspensió dels
llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una petita part dels afectats/des.
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable una unitat
familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec amb un únic fill/a de
4 anys d’edat. Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden
cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de forma que
puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils.
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat
reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius deixen a les persones en
una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels drets humans,
contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol.
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L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions
presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial sol.licitada per un
Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre execucions
hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre
clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a què
l’òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el caràcter
abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el consumidor perdi
l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior.
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes no poden
restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals
eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica abusiva de les entitats bancàries. Els poders
públics han de posar en Marxa un pla integral que doni respostes als problemes presents i
futurs del sobreendeutament hipotecari. No ens podem centrar únicament en la dació en
pagament –que allibera el deutor de la càrrega financera però no soluciona la pèrdua de
l’habitatge- sinó que també és necessari regular el sobreendeutament com a factor social de
risc i exclusió, i garantir el dret a l’habitatge.
Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el 15 de
novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que actualment una
situació absolutament dramàtica.
Atesa la darrera proposta anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de residència
a persones immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€.
Per tot l’exposat anteriorment, els grups municipals d’ICV-EUiA i del PSC proposen al Ple
Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència
habitual, garantint que s'hi puguin acollir tots els col·lectius veritablement vulnerables.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no es
promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, adaptada a la Directives de
la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del sobreendeutament de les
persones físiques, que contempli entres les mesures, la dació en pagament com una forma
d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, aparellada amb la permanència del deutor en
el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social; que cap família hagi d’abandonar la
seva llar davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la hipoteca.
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que
impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el
dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge. Instar el Govern de l’Estat a impulsar les
mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb) destini com a mínim el 50% dels
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habitatges que adquireixi a lloguer social, administrat pels ajuntaments.
QUART.- Rebutjar el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprovat pel Govern d’Espanya per no
ser més que un pedaç que manté el desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter
clarament restrictiu que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que
quedaran excloses i que no resol el problema real. Rebutjar també de manera contundent la
proposta del Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a aquelles persones
immigrants que comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros per discriminatòria i
immoral.
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a posar en marxa, de forma urgent, d’un
Programa d’atenció a les persones desnonades que implementi un programa de mesures,
coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de
desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer
assequible, així com d’ampliació dels recursos per donar suport i assistència jurídica i
financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge
per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen
aquesta situació (OFIDEUTE). Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de
coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte
socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
SISÈ.- Reconèixer la tasca realitzada pels ajuntaments en col·laboració amb les plataformes
ciutadanes en la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les accions
pal·liatives que han fet i estan fent a dia d’avui. Fins que no es decreti la suspensió descrita,
l’Ajuntament de Barberà del Vallès acorda les següents accions:
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que suspengui qualsevol desnonament mentre no
s'hagi verificat el caràcter abusiu de les clàusules contractuals segons la Directiva 93/13/CEE
del Consell, de 5 d'abril de 1993; sol·licitar-li també que faci arribar mensualment als Serveis
Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el
llançament de les persones demandades
- Assessorar les persones afectades pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina
Municipal d’Habitatge, l'Oficina d’Atenció al Consumidor, mantenint i ampliant la
col·laboració actual amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la
residència habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament
d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no subjectes a
cap tipus de penalització per rescissió contractual.
- Establir de manera ferma i inequívoca el compromís que la policia local no presti suport a la
policia judicial en el llançament de les persones empadronades de la seva residència habitual.
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SETÈ.- Notificar aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al
Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i Senat, a la Presidència
del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Delegada del Govern de l’Estat a
Catalunya, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de la policia local, a la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades, a les associacions de veïns
de la ciutat i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest terme
municipal."
_____________________
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 per 17 vots a favor i 4 abstencions, 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:
Abstencions: 4
_____________________
10.

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 23:00 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

