ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm.
L'AJUNTAMENT EL DIA 31/10/2012.
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REALITZADA PER

PLE

DE

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 31/10/2012, 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 PROVISIONAL ORDENANCES
2.01.- EXP.: HAVV2012/03. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
PER A L'ANY 2013.
3.MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3.01.- EXP.: IPMC2012/08. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT.
SERVEIS PERSONALS
4.APROVACIÓ MANIFEST
4.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS
LES DONES. 25 DE NOVEMBRE DE 2012.
RÈGIM INTERIOR
5.SUSPENSIÓ I APROVACIÓ
5.01.- EXP.: RHCT12007. SUSPENSIÓ ARTICLES ACORD/CONVENI I APROVACIÓ
D'ANNEXES.
6.MOCIONS PORTAVEUS
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA SOBRE LA
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS (IVE) I EL DRET DE LES
DONES A DECIDIR.
6.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA EN
DEFENSA DE L'AIGUA COM A BÉ PÚBLIC.
6.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER TAL
QUE ELS CÀRRECS ELECTES AMB DEDICACIÓ A TEMPS COMPLET O
PARCIAL RENUNCIÏN A LA SEVA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE
DESEMBRE.

6.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PCPB DE
PROPOSTA DE REMUNERACIONS ALS CÀRRECS POLÍTICS.
7.DONAR COMPTE DECRET
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM.
2357, DE DATA 19/10/2012, RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE DECRETS
DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS, DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS RESPECTE
EL SR. JOAN COLOMER GALLEGO.
8.DONAR COMPTE AL PLE
8.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENÚNCIA PAGA EXTRA

DESEMBRE 2012 DELS MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL.
ALCALDIA
9.DONAR COMPTE DECRETS
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.: XASP201209. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
26 de setembre 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 ORDENANCES

2.1

EXP.: HAVV2012/03. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2013.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2013.
Expedient: HAVV2012/03.
ANTECEDENTS DE FET
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
FONAMENTS DE DRET
1. EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. L’article 175 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en què s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals.
3. Memòria del Regidor d’Hisenda i l’informe de la Intervenció municipal.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa
l’adopció dels acords següents:
ACORDS:
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents les modificacions de
les Ordenances fiscals que a continuació es llisten.
El text de les modificacions de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com document 1.
MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2013

1.- IMPOSTOS
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
Increment tipus impositiu del 12,78 % (Establert a l’Art. 8 RDL 20/2011 de 30/12)
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Increment dels coeficients de situació en un 4%
1.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (modificació)
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU) Increment del percentatge dels períodes en 4 %
2.- TAXES
2.1 Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
2.2 Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques
2.3 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
2.4. Ordenança reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries
i altres residus sòlids urbans
2.5 Taxa per serveis de cementiri municipal
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de clavegueram
2.10 Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via
pública
2.11 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els drets per reserva exclusiva
d’espai per aparcaments i parada de vehicles a les vies públiques
2.12 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena
2.13 Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de les instal·lacions esportives
municipals
2.14 Ordenança reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica
a les vies públiques
3.- PREUS PÚBLICS
3.1 Annexos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14 i 17 de l’Ordenança general reguladora dels
Preus públics
SEGON: Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de
setembre de 2012:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de

naturalesa urbana
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials
TERCER: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals
anteriors i les Ordenances modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances esmentades, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART: Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2011, es farà pública
l’adaptació del text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials
CINQUÈ: Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords definitius de
les Ordenances modificades, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’Hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11

Vots en contra:
Abstencions: 10
_____________________
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

3.1

EXP.:
IPMC2012/08.
MODIFICACIÓ
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

DE

CRÈDIT

PER

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.
Expedient: IPMC2012/08.
Vista la memòria elaborada pel Regidor d’Hisenda de data 18 d’octubre de 2012 en la qual es
fa palesa la necessitat de modificar el pressupost d’enguany mitjançant transferències de
crèdit.
Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons núm. 2012/69 en data 18 d’octubre de 2012.
Vistos els articles 169 a 180 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, els articles 34, 40 a 42 i 45
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos, i les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal 2012.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 8 del Pressupost vigent
mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de
despesa següent:
FINANÇAMENT
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CONCEPTE
Serveis Generals.
Retribucions òrgans de
2012 200 912 10000 govern
Serveis Generals.
Seguretat social òrgans
2012 200 912 16000 de govern
Oficina de
comunicació i imatge.
Retribucions personal
2012 002 920 13000 laboral
Policia local. Seguretat
2012 100 920 16000 social
Serveis Generals.
Altres remuneracions
2012 200 920 13002 personal laboral
Serveis Generals.
2012 200 920 16000 Seguretat social
Direcció Serveis
Territorials. Seguretat
2012 410 920 16000 social
Direcció Serveis
Territorials.

DESPESES
IMPORT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

23.400,41 €

2012 460 165 22706

CONCEPTE
Serveis. Estudis i treballs
tècnics. Enllumenat
públic

11.039,91 €

2012 440 151 22103

Obres. Combustibles i
carburants

10.000,00 €

2012 200 920 22200

10.000,00 €

IMPORT

62.708,68 €

4.000,00 €

2012 540 335 22609

Serveis Generals. Serveis
de telecomunicacions
Cultura. Arts escèniques.
Material activitats

10.000,00 €

20.000,00 €

2012 540 338 22609

Cultura. Festes. Festes
populars

20.000,00 €

10.243,86 €

2012 440 920 22700

Obres. TRAE. Neteja

2.696,08 €

12.000,00 €

2012 470 920 22700

OLH. TRAE. Neteja

5.000,00 €

98,26 €

2012 410 920 12101

2012 500 920 13000

Complement específic
Serveis Personals.
Retribucions personal
laboral

2012 440 151 20400

Cap. 1
Obres. Arrendament
material de transport

2012 410 150 22706

Direcció. Estudis i
treballs tècnics
Cap. 2

2012 430 171 48900

Parcs i jardins. FBP
Barberà Inserta
Cap. 4

TOTAL FINANÇAMENT

25.000,00 €

2012 531 920 22700

Educació. TRAE. Neteja

10.464,82 €

2012 540 920 22700

Cultura. TRAE. Neteja

132.149,00 €
4.436,22 €

2012 720 241 48900

4.000,00 €

2012 511 231 480001

8.436,22 €

67.300,95 €

2012 410 162 6090107

67.300,95 €
207.886,17 €

61.546,27 €

3.493,26 €

Cap. 2
Promoció. Fundació
Barberà Promoció
Benestar Social. Ajuts a
famílies i institucions
sense ànim de lucre

169.542,55 €

Cap. 4

34.440,32 €

Direcció. Altres
equipaments. Recollida
pneumàtica
d'escombraries
Cap. 6
TOTAL DESPESES

33.454,26 €

986,06 €

3.903,30 €
3.903,30 €
207.886,17 €

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de
quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.
TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions,
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________
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APROVACIÓ MANIFEST

4.1

EXP.: XXXX. APROVACIÓ MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES. 25 DE NOVEMBRE DE 2012.

APROVACIÓ MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 25 DE
NOVEMBRE DE 2012.
1.- Atès que el dia 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència vers les dones.
2.- Atès que la Generalitat de Catalunya, juntament amb les quatre diputacions, Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques ha redactat un manifest conjunt contra la violència vers les dones
amb motiu d’aquest dia, que ha estat aprovat per totes les institucions esmentades.
A proposta de la regidora de Programes Transversals i Adjunta a Comunicació, la Sra. Elvira

Maza Martínez, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent:
ACORD:
PRIMER: Aprovar l’adhesió al manifest en els termes següents:
"MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 2012
Amb motiu del 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos
per fer públic, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista, i per manifestar
fermament i amb claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant fins eradicar-la. Volem
condemnar enèrgicament l’assassinat de dones per actituds masclistes, tant a Catalunya com
arreu del món, i mostrar la nostra repulsa davant totes les manifestacions de violència, física,
psicològica, econòmica, social o estructural, que impedeixen a les dones poder tenir garantits
els seus drets com a ciutadanes.
La nostra crida, el nostre refús i el nostre condol volen anar més enllà de les víctimes mortals,
sens dubte la cara més crua i devastadora de la violència masclista, i apel·lar totes aquelles
manifestacions i comportaments que atempten contra la integritat física i psicològica de les
dones, pel simple fet d’haver nascut dones. Vulnerar els drets de les dones, més enllà de la
injustícia i la crueltat, representa un gran impediment per assolir la democràcia plena, la pau,
el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania.
Val a dir que la societat catalana ha avançat i ha de continuar fent-ho. Fa anys que vàrem
començar a caminar amb passes molt fermes a fi d’eradicar la violència envers les dones, i
des d’aleshores, que no ens hem aturat. La nostra societat ha situat la violència masclista a
l’agenda política del país. Cal esmentar que, més enllà de la Llei del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, dels plans i programes específics, dels coneixements i la
recerca, i dels i les professionals, la societat catalana disposem de voluntat, tenacitat i
fermesa. La voluntat política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions,
però també la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i
associacions de dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen de forma
incansable per assolir aquesta fita.
Podem dir, doncs, que hem pres consciència del significat de la violència masclista i hem
esmerçat grans esforços per donar-ne compte.
Tot i la feina duta a terme, som conscients que la violència masclista té les arrels, en models i
estereotips que rauen en l’imaginari col·lectiu. En un sistema de valors i rols de gènere que
ens fa acceptar com a vàlids uns arquetips i una jerarquia de subordinacions que no només no
es corresponen a la realitat, sinó que, per una banda, silencien les dones i en limiten els
sabers, les capacitats i el talent, i per una altra, condicionen i limiten la capacitat de ser homes
i de viure una masculinitat no violenta, receptiva, activa i de respecte cap a l’altre sexe. És
per això que es fa necessari seguir treballant i invertint esforços en la prevenció i la
sensibilització social. La violència, en totes les seves manifestacions, és una conseqüència de
les desigualtats reals, per tant som conscients que l’única manera d’aconseguir una societat
sense violència és fer una aposta clara per les polítiques d’igualtat que permetran a dones i
homes concebre un pacte social i democràtic basat en el respecte, l’equitat i la justícia social.
Som conscients que aquest pas el podem aconseguir amb l’educació i els coneixements que

són eines que ens permetran, en un futur, construir relacions sense subordinacions ni
violència.
A dia d’avui, tenim a l’abast els instruments necessaris i imprescindibles per construir una
societat més justa i igualitària, lliure de violència. Durant els darrers anys, amb la implicació
de totes les administracions i els agents socials, hem avançat molt en la coordinació i el
treball conjunt de totes les institucions i en el desplegament d’una xarxa de recursos i serveis
especialitzats a tot el territori per tal de posar a l’abast de les dones en situacions de violència
masclista i els seus fills i filles instruments d’atenció, assistència, protecció i recuperació. Cal
seguir avançant en aquesta línia i, molt especialment, cal fer un esforç per aproximar aquests
serveis a les dones i també a la societat en general perquè en facin ús sempre que ho consideri
escaient. Hem de posar en marxa tots els mecanismes que siguin necessaris per tal que
tothom sàpiga on pot adreçar-se en cas de detectar una possible situació de violència
masclista i poder actuar així de manera preventiva, perquè hem constatat que tota la societat, i
molt especialment l’entorn més proper a les dones, juga un paper fonamental en la detecció i
prevenció de possibles episodis de violència; cal que totes i tots ho tinguem present i en
siguem conscients.
És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les polítiques per a
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la violència masclista són
innegociables i imprescindibles. Les institucions catalanes tenen per objectiu garantir el
benestar, la qualitat de vida i el dret a viure lliurement. És per això que, en mig d’uns temps
convulsos, no ens podem permetre escatimar voluntats i no podem permetre que la violència
masclista torni a casa, invisible i fonedissa, que es perpetuï en silenci mentre segueix
atemptant contra el dret a la vida i, en general, contra els drets humans.
És per tot això, que en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar i refermar
el nostre compromís. Seguirem treballant per construir una nova cultura on les relacions es
basin en la igualtat i el respecte, seguirem endavant fins assolir una societat més igualitària,
formada per dones i homes lliures."
SEGON: Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de continuar treballant,
tant per fer accions de prevenció de la violència masclista com en l’atenció a les dones que
estiguin en una situació de violència.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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SUSPENSIÓ I APROVACIÓ

5.1

EXP.: RHCT12007. SUSPENSIÓ
APROVACIÓ D'ANNEXES.

ARTICLES

ACORD/CONVENI

I

SUSPENSIÓ ARTICLES ACORD/CONVENI I APROVACIÓ D'ANNEXES.
Expedient: RHCT12007.
El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, en el seu article 9, fixa els termes i límits en
els quals les Administracions Públiques podran complementar la prestació econòmica en
situació d’incapacitat temporal del personal al servei de dites administracions.
Aquest article afecta, de forma directa, als vigents Acord de Condicions de Treball i Conveni
Col·lectiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, aprovats en sessió plenària de data 28 de
juliol de 2010, donat que la normativa esmentada declara expressament la suspensió i
inaplicabilitat de tots aquells acords, pactes i convenis subscrits que s’oposin o contradiguin a
la mateixa a l’apartat 7 del citat article, atorgant-se aquesta el caràcter de normativa bàsica, en
virtut del títol competencial atribuït a la mateixa per la seva Disposició final 4ª.
Atès que la citada normativa, per la raó esmentada, obliga a la suspensió de l’article 34.5 dels
vigents Acord de Condicions i Conveni Col·lectiu en matèria de complementació de la
prestació en situació d’incapacitat temporal, resulta imprescindible regular dites matèries
ajustant-se al nou marc normatiu.
La mateixa norma preveu que cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves
competències, determinarà respecte del seu personal i d’acord amb els límits establerts per la
pròpia normativa, les situacions i termes en les quals procedirà a la complementació de la
prestació per incapacitat temporal, en el termini màxim de tres mesos establert a la seva
Disposició transitòria 15ª.
Atès que l’aplicació d’aquest canvi normatiu ha estat sotmesa a la mesa de negociació amb la
representació de la part social en les reunions dels dies 4 de juliol, 1 i 23 d’octubre de 2012.
Atès el que disposa el Capítol IV del Títol III de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic i, ateses les facultats conferides a aquest òrgan municipal pel que
estableix l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
S’ACORDA:
PRIMER: Suspendre i deixar sense efecte l’apartat 5 de l’article 34 dels vigents Acord de
Condicions de Treball i Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, aprovats
en sessió plenària de data 28 de juliol de 2012, relatiu a la complementació de la prestació
econòmica en situació d’incapacitat temporal, en aplicació de la suspensió que estableix
l’article 9.7 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competititivat, per a tots aquells Acords, Pactes i
Convenis que contradiguin el que disposa l’article 9 del citat Reial Decret Llei.
SEGON: Aprovar l’Annex I que s’adjunta relatiu a la complementació de la prestació per
incapacitat temporal del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Barberà del
Vallès que regirà dita matèria per a totes aquelles situacions d’incapacitat temporal que
s’inicien a partir del dia 16 d’octubre de 2012, inclusiu.
Les situacions d’incapacitat temporal existents amb anterioritat a la data indicada es regiran

per la normativa vigent en la data del seu inici.
TERCER: Facultar al tinent d’alcalde delegat de Recursos Humans per a negociar amb la
representació social i introduir les actualitzacions, modificacions i concrecions que
procedeixin en l’annex aquí aprovat.
QUART: Ordenar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
que implementi i/o executi totes aquelles actuacions o gestions que resultin necessàries per
donar efectiu compliment a allò que s’estableix al present acord.
CINQUÈ: Donar publicitat, en la forma legalment establerta, al present acord, una vegada
hagi estat aprovat pel Ple de la Corporació municipal.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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MOCIONS PORTAVEUS

6.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA
SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS (IVE) I EL
DRET DE LES DONES A DECIDIR.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA SOBRE LA INTERRUPCIÓ
VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS (IVE) I EL DRET DE LES DONES A DECIDIR.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"El dret de les dones a decidir és part fonamental de la lluita històrica del Moviment
Feminista. Al 1985, es produeix una despenalització parcial de l'avortament, però van haver
de passar 25 anys per una reforma de la IVE una mica mes avançada però encara amb
limitacions inacceptables.
L'avortament ha estat i és una realitat en totes les societats, mes enllà dels paràmetres legals
que el regulin. I ho seguira sent, ja que les dones sempre hem trobat fórmules per dur-ho a
terme. La prohibició legal i l' absència de garanties i recursos sanitaris en igualtat de
condicions per a totes les dones suposa posar en perill a moltes dones, tant a nivell físic com
psicològic. De fet, l'existència d'avortaments insegurs són la tercera causa de mort materna al
món.
A Catalunya, el govern de CIU, s'excusa en la crisi per impedir la gratuïtat i l'accés a la IVE a
tota la població. A nivell estatal el PP directament utilitza arguments moralitzants per
amenaçar amb una reforma de la llei que ens vol fer retrocedir 30 anys. No podem consentir
que el Ministre de Justícia insulti a les dones atemptant contra el nostre dret a decidir sobre el
nostre cos i les nostres vides. No podem consentir que se'ns relegui novament al rol de mare,
esposa i cuidadora, com ja està succeint amb les diferents reformes de salut, educació i llei de
dependència.
El dret de les dones a escollir sobre la nostra maternitat és un dret fonamental a protegir, i per

això, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposem al Ple municipal l'adopció dels següents acords:
1. Elevar al Govern d'Espanya l'exigència que no s'atempti contra els drets fonamentals de les
dones i que NO es modifiqui de manera restrictiva l'actual Llei Orgànica 2/2010 de salut
sexual i reproductiva i de la IVE.
2. Assegurar la plena capacitat de les dones, incloent-hi les joves, per prendre decisions sobre
la seva maternitat i la seva vida.
3. Impulsar la inclusió dels drets sexuals i reproductius en els estudis de medicina, infermeria
i altres estudis socio-sanitaris, en el desenvolupament d'accions formatives que, capacitin per
la practica de la IVE, tant quirúrgica com farmacològica, amb la fi de garantir la preparació
integral dels i les professionals per realitzar-la.
4. Posar en marxa un protocol comú per tot el Sistema Nacional de Salut, que asseguri la
prestació efectiva de la IVE en la xarxa sanitària, amb equitat territorial que asseguri un accés
i una proximitat similar en tots els territoris.
5. Garantir l'educació sexual des de l'enfoc de gènere dintre dels currículums d'ensenyament a
primària i secundària.
6. Mantenir I'IVA reduït (4%) en els diferents mètodes anticonceptius i fàrmacs per la IVE.
7. Traslladar els acords anteriors al Consell de Ministres, al Consell de Govern de la
Generalitat de Catalunya, a la Xarxa Feminista de Catalunya, i a les associacions de dones de
Barberà del Vallès."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra: 4
Abstencions:
_____________________
6.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA EN
DEFENSA DE L'AIGUA COM A BÉ PÚBLIC.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA EN DEFENSA DE L'AIGUA
COM A BÉ PÚBLIC.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Atès que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha reconegut, mitjançant la resolució
64/292 de 28 de juliol de 2010 el dret a l'aigua i el sanejament com a Dret Humà Essencial.
Atès que la Generalitat de Catalunya pretén el desmantellament de l'Agència Catalana de

l'Aigua, mitjançant un Expedient de Regulació d'Ocupació que s'ha suspès per l'avançament
electoral, basant-se en una auditoria de Deloitte que recomana "aprimar" l'empresa.
Atès que la Generalitat de Catalunya continua amb el procés de privatització mitjançant la
concessió per 50 anys d'Aigües Ter-Llobregat, tot i els recursos presentats per ajuntaments i
organitzacions socials i polítiques, entre d'altres, la coalició ICV-EUiA.
Atès que aquestes accions per part de la Generalitat de Catalunya, junt amb la pujada d'un
70% en la tarifa de l'aigua en alta establerta pel Consell d'Administració d'Aigües
Ter-Llobregat el passat 25 de juliol de 2012, posen les bases per a futures pujades de tarifes
als consumidors finals.
Atès que el Ple Municipal de Barberà del Vallès es va posicionar, amb data 25 de setembre de
2012, contra la pujada d'un 70% de la tarifa de l'aigua esmentada anteriorment.
El Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa al
Ple Municipal de Barberà l'adopció dels següents acords:
Primer. Exigir al Govern de la Generalitat que deixi sense efecte el procés de concessió
d'Aigües Ter-Llobregat, mantenint el seu caràcter públic en el marc d'una gestió integral de
l'aigua que busqui garantir aquest dret humà essencial reconegut per les Nacions Unides.
Segon. Exigir al Govern de la Generalitat que consideri l'Agència Catalana de l'Aigua com a
part fonamental d'aquesta gestió integral, i per tant, sigui l'interès general el criteri per definir
el seu futur.
Tercer. Emplaçar el Parlament de Catalunya que sigui escollit pel poble el proper 25 de
novembre a garantir mitjançant Llei el dret humà essencial a l'aigua i el sanejament.
L'elaboració d'aquesta llei haurà de comptar amb la participació de les Administracions
Locals, les entitats municipalistes, i la ciutadania, directament o a través de les organitzacions
defensores d'aquest dret.
Quart. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la mesa del Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a
la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), i a la Xarxa Per una
Nova Cultura de l'Aigua."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________
6.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA
PER TAL QUE ELS CÀRRECS ELECTES AMB DEDICACIÓ A TEMPS
COMPLET O PARCIAL RENUNCIÏN A LA SEVA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER TAL QUE ELS CÀRRECS
ELECTES AMB DEDICACIÓ A TEMPS COMPLET O PARCIAL RENUNCIÏN A LA
SEVA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"El grup municipal d'ICV-EUiA, en relació al contingut del Reial Decret Llei 20/2012, de
mesures per a garantir l'estabilitat pressupostaria i competitivitat, de 13 de juliol (publicat en
el BOE del 14 de juliol de 2012) ens hem manifestat reiterada i clarament en contra, ja que
aquesta mesura perjudica seriosament el poder adquisitiu i els drets salarials dels treballadors
i treballadores públics, a més d'un nou atac contra la funció pública.
Aquesta mesura afecta a tot el personal d'aquest ajuntament, ja que l'única excepció prevista
és per qui cobri un sou brut mensual inferior a 962 €. Aquesta normativa té caràcter bàsic i
modifica l'Estatut dels treballadors i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Atès que el destí previst per l'estalvi que provocarà la supressió de la paga extra de desembre
serà, segons el propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança
col·lectius que incloguin la contingència de jubilació, destí previst enormement contradictori
amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de pensions prevista a la Llei de
Pressupostos del 2012 i que comporta un salari diferit fins al seu desenvolupament
reglamentari, provocant un augment de liquiditat i del volum de negoci bancari i un
reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels responsables polítics del Govern
Central per fer front a les pensions de jubilació futures mitjançant les cotitzacions de la
Seguretat Social.
Atès que d'altres administracions han aconseguit minimitzar l'impacte de la supressió de la
paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors del Sector Públic i sobre la
disminució del consum que provocarà, avançant la extra del mes de juny del 2013 al gener i
la prevista pel desembre al juny.
Atès que reiterem i manifestem també el nostre total desacord amb la resta de les mesures
laborals que imposa el RD 20/2012 i que ens obliguen a suspendre i modificar l'aplicació de
gran part dels convenis i acords que s'ha assolit amb els representants dels treballadors i
treballadores. La limitació dels crèdits sindicals, la dràstica reducció de dies d'assumptes
propis i dels dies de vacances o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de
les retribucions en el cas de les incapacitats temporals per contingències comuns entre
d'altres, són mesures que limiten enormement la capacitat de negociació sobre les condicions
de treball i suposen un desballestament d'un model de relacions laborals basat en el respecte i
el diàleg.
Atès que no podem acceptar que els càrrecs electes i càrrecs de lliure designació puguin
considerar-se aliens a aquestes afectacions alhora que han de ser solidaris amb el conjunt de
treballadors i treballadores d'aquesta institució.
PROPOSTA D'ACORD:

1. Rebutgem la decisió del govern del Partit Popular i demanem a la Direcció de Recursos
Humans i als serveis tècnics d'aquest Ajuntament que, dins de l'actual marc normatiu i
amb total respecte amb la legalitat vigent busquin les fórmules, arribant als pactes
necessaris, amb els representants locals dels treballadors i les treballadores, per
minimitzar l'impacte sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de les
mesures dictades pel govern central abans referides.
2. Demanem a la Direcció de Recursos Humans, i a la Secretaria i Intervenció General
d'aquest Ajuntament que, dins de l'actual marc normatiu i amb total respecte amb la
legalitat vigent, estudiïn i arribin a les solucions organitzatives possibles menys
agressives amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i
treballadores de l'Ajuntament, fins i tot a la no aplicació cautelar de la jornada de 37,5
hores setmanals.
3. Com a mesura de solidaritat amb els treballadors i treballadores de l'ajuntament, els
Regidors i Regidores de l'Ajuntament de Barberà del Vallès amb dedicació completa o
parcial acorden renunciar a la paga extra de desembre.
4. Proposem que, mitjançant la modificació pressupostària corresponent, els romanents que
aquesta mesura de renúncia a la paga extra comporta, es destinin a borsa d'emergència
social o a cobrir les necessitats dels serveis que han vist retallades les seves aportacions
per part de la Generalitat de Catalunya.
5. Demanar als serveis tècnics de la Diputació de Barcelona i de la Federació de Municipis
de Catalunya, que estudiïn en clau municipal la possibilitat de dur a terme una
compensació extraordinària tal i com ja han aprovat algunes administracions públiques
d'altres comunitats autònomes.
6. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits legislatius
necessaris per evitar les ingerències del Govern Central i les seves mateixes en l'exercici
de la potestat d'autoorganització municipal.
7. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i populars que es manifestin en el sentit
estricte dels acords abans esmentats.
8. Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament, a la
Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de
Municipis de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat."
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 16
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________
6.4

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PCPB DE
PROPOSTA DE REMUNERACIONS ALS CÀRRECS POLÍTICS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PCPB DE PROPOSTA DE
REMUNERACIONS ALS CÀRRECS POLÍTICS.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal de la PCPB, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"La Plataforma Ciutadana per Barbera d'ençà el seu inici en la política local al 2003 sempre
ha tingut entre els seus objectius programàtics la disminució de les quantitats que la ciutat
gasta en mantenir els seus òrgans de govern. I quan diem això no ens referim únicament als
salaris que cobren els regidors i regidores del grup de govern, sinó en totes les despeses que
comporta el manteniment de l'actual sistema de representació, tant les quantitats que reben els
diferents electes com les que s'assignen als diferents partits en funció de la representació
aconseguida a les darreres eleccions municipals.
Aquest seria el motiu principal de la presentació de la moció: complir amb el nostre programa
i fer una proposta viable pel que fa a la despesa que l'Ajuntament dedica a mantenir la
corporació i els partits amb representació municipal.
En segon lloc cal afegir que amb motiu dels problemes econòmics que pateix el país i les
mesures econòmiques adoptades tant pel govern de l'Estat com de la Generalitat, hi ha
determinades àrees o delegacions de competències municipals que han perdut una bona part
de la seva capacitat d'actuació. Podrien servir d'exemple tant les competències en Salut com
les d'Ensenyament o totes aquelles polítiques d'ocupació que han vist reduïdes, de forma
dràstica en alguns casos, les aportacions de la resta d'administracions. A tot això cal sumar-li
els condicionants que suposa el Pla d'ajust al que la nostra ciutat va haver de recórrer per tal
de millorar la seva situació econòmica i que fan que s'hagin reduït les despeses de molts
departaments municipals així com les inversions, que seran de tant sols 100.000 euros l'any
2014 i de 400.000 al 2015, lluny de les quantitats destinades a pressupostos anteriors.
Però també és un fet que el nostre Ajuntament gestionava un pressupost de 52.833.221,96 €
l'any 2009 mentre que a l'actualitat aquesta xifra es situa als 32.407.149,37 €. Gestionem
aproximadament una tercera part menys de diners que ara fa tres anys, però mantenim la
mateixa despesa en els càrrecs polítics municipals encarregats de la seva gestió amb
l'excepció de l'adaptació obligada al decret que al 2010 obligava a reduir els sous en la
mateixa proporció que als treballadors públics. No volem comparar un ajuntament amb una
empresa privada donat que la disparitat d'objectius és total però sembla clar que si es
redueixen els diners a administrar haurien de reduir-se també en una proporció similar les
despeses que es dediquen a la seva administració.
La Plataforma, en funció dels arguments exposats, vol presentar una moció destinada a reduir
en un 20 % la despesa municipal destinada als càrrecs electes i als partits polítics.
La situació actual en aquest sentit es la següent:

Això fa que la despesa total pugi a 700.071,55 €.
Si apliquem les mesures que proposa la Plataforma de reducció d'un 20% de totes les
quantitats que paga l'Ajuntament, tant a regidors com a partits i la de reduir les delegacions a
set i fixant noves retribucions, la situació quedaria així:

Amb aquesta nova distribució el cost seria de 453.914,91 €. S'ha de tenir en compte que les
dades de la proposta són aproximades i, per exemple, les deduccions de Seguretat Social
estan calculades de forma proporcional d'acord amb la disminució salarial. Això faria que hi
pogués haver alguna petita diferència en convertir aquestes dades en xifres reals.

L'estalvi estimat d'aquesta mesura seria de 246.156,64 €.
Aquest estalvi podria servir per millorar l'atenció social que es fa des de la Regidoria de
Benestar Social permetent disposar de gairebé un quart de milió d'euros a sumar al pressupost
actual.
Per tot aixo la Plataforma vol posar a la consideració del Ple Municipal els següents
ACORDS:
1 .- Reduir el nombre de regidors amb delegació municipal a set en comptes dels onze actuals
i redistribuir novament les delegacions. Els regidors que deixarien de tenir competències
passarien a cobrar l'assistència al Ple.
2.- Canviar les assignacions de forma que només hi hagi tres retribucions al voltant del 100%,
l'alcaldia i altres dues com fins ara, una més al 50% i tres al 30% que l'Alcaldia hauria de
distribuir en funció del seu criteri.
3.- Aplicar a tots els conceptes, tant als salaris com a les dietes i les aportacions a partits
polítics, una reducció del 20%.
4.- L'estalvi aconseguit amb aquesta mesura a millorar la dotació pressupostaria de Benestar
Social."
VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 8
Vots en contra: 13
Abstencions:
NO APROVAT
_____________________
7

DONAR COMPTE DECRET

7.1

EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 2357, DE DATA 19/10/2012, RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE
DECRETS DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS, DEDICACIÓ I
RETRIBUCIONS RESPECTE EL SR. JOAN COLOMER GALLEGO.

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2357, DE DATA
19/10/2012, RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE DECRETS DE DELEGACIÓ DE
FUNCIONS, DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS RESPECTE EL SR. JOAN COLOMER
GALLEGO.
Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 2357, de data 19 d'octubre de 2012, que en la
part resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació:

"RESOLC:
Primer.- Deixar sense efecte, a data 30.09.2012, els decrets núm. 1343 i núm. 1399 ja citats
anteriorment, de data 11.06.2011 i 30.06.2011, respectivament, d'aquesta Alcaldia
Presidència, referits, ambdós, a la delegació de funcions, assignació de dedicació i
retribucions al regidor Sr. Joan Colomer Gallego.
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple Municipal."
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

8

DONAR COMPTE AL PLE

8.1

EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENÚNCIA PAGA
EXTRA DESEMBRE 2012 DELS MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN
MUNICIPAL.

DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENÚNCIA PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 DELS
MEMBRES DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL.
Donar compte al Ple de la renúncia paga extra desembre 2012 dels membres de l’equip de
govern municipal, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“El RD Llei 20/2012. de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, estableix al seu article 2, que el personal del Sector públic veurà
reduïda les seves retribucions en les quanties que els hi correspongui percebre al mes de
desembre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària. Aquesta mesura que
afecta a tot el personal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, la Fundació Barberà Promoció
i l'empresa municipal Actividades Integradas S.A. modifica l’Estatut dels treballadors i
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Des del el Grup de Govern, rebutgen la decisió del govern del Partit Popular i demanen a la
Direcció de Recursos Humans i al Serveis Tècnics de l’Ajuntament que, dins de l’actual marc
normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent busquin les fórmules, per minimitzar
l’impacte sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de les mesures
dictades pel govern central abans referides.
Com a mesura de solidaritat amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, els regidors
sotasignats de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, acorden renunciar -en el cas que
finalment no es trobi cap solució- a la nostra paga extra de desembre. Acordem que la
renúncia, en el cas de produir-se, sigui comunicada al departament de Recursos Humans, i
així mateix es doni compte al Ple de aquest acord.”

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
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DONAR COMPTE DECRETS

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.
_____________________

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 23:50 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

