1

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 10

PRE-ACTA
LLISTA DE CONVOCATS
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MARÍA 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 ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ORDRE DEL DIA
1.-

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
SERVEIS ECONÒMICS

2.APROVACIÓ AJUTS
2.01.- EXP.: GT010/2013. APROVACIÓ D’UNA LÍNIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS
DELS TRIBUTS MUNICIPALS I LES BASES REGULADORES PER A
L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.
3.APROVACIÓ CALENDARI FISCAL
3.01.- EXP.: HAVV2013/04. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY
2014.
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4.DONAR COMPTE
4.01.- EXP.: GT011/2013. DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE LES BONIFICACIONS I
SUBVENCIONS QUE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS HA
GESTIONAT DE L’1 DE GENER AL 31 D’OCTUBRE DE 2013
RÈGIM INTERIOR
5.MODIFICACIÓ
5.01.- EXP.: RHCT13005. MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
5.02.- EXP.: RHCT13006. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
6.MOCIONS PORTAVEUS
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
PCPB RELATIVA AL TORRENT DE CAN LLOBATERES.
6.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ICV-EUIA D'OPOSICIÓ AL PROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.
6.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ICV-EUIA RELATIVA A L'AVANTPROJECTE DE REFORMA DEL SISTEMA
ELÈCTRIC.
6.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
ICV-EUIA DE CONDEMNA DE LA DICTADURA FRANQUISTA I DE SUPORT
I
ADHESIÓ A LA QUERELLA 4591-10 DEL JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS
AIRES, PER DELICTES DE GENOCIDI I LESA HUMANITAT CONTRA ELS
RESPONSABLES DE LA CONCULCACIÓ DELS DRETS HUMANS DURANT
EL FRANQUISME.
ALCALDIA
7.DONAR COMPTE AL PLE
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
8.MOCIONS D'URGÈNCIA.
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
PSC DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DEL
SISTEMA DE PENSIONS PRESENTAT PEL GOVERN CENTRAL.
9.-

PRECS I PREGUNTES.
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DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201309. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
30 d'octubre de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
_____________________
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APROVACIÓ AJUTS

2.1

EXP.:
GT010/2013.
APROVACIÓ
D’UNA
LÍNIA
D’AJUTS
EXTRAORDINARIS DELS TRIBUTS MUNICIPALS I LES BASES
REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE
L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.

APROVACIÓ D’UNA LÍNIA D’AJUTS EXTRAORDINARIS DELS TRIBUTS
MUNICIPALS I LES BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS
SOCIALS DE L’IMPOST DE BENS IMMOBLES.
Expedient: GT010/2013.
ANTECEDENTS DE FET
L’Ajuntament de Barberà del Vallès vol posar en marxa una línia de subvencions per a
l’atorgament d’ajuts per al pagament de determinats tributs a les persones que estan patint les
conseqüències de la crisi econòmica. L’ajut va destinat a les persones i a les famílies amb
dificultats econòmiques i que resideixen al municipi de Barberà del Vallès.
En aquest sentit l’Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar les bases particulars
reguladores dels ajuts econòmics de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana per aquelles persones i famílies que han perdut el seu habitatge habitual
com a conseqüència d’una dació o actuació equivalent.
La condició d’excepcionalitat d’aquestes mesures marquen la necessitat de definir els criteris
per establir un protocol específic per a l’atorgament de l’ajut econòmic.
La voluntat és la d’agrupar una línia d’ajuts extraordinaris per al pagament de tributs que
contempla:
Ajuts econòmics de l’impost de bens immoles (IBI) per a famílies monoparentals.
Aprovat 15/7/2011. S’annexa còpia de les bases
Ajuts econòmics de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
aquelles persones i famílies que han perdut el seu habitatge habitual a conseqüència d’una
dació o actuació equivalent. Aprovat Ple 31/7/2013. S’annexa còpia de les bases
Ajuts econòmics de l’impost de bens immobles (IBI) per persones que estan en situació de
dificultats econòmiques per manca de recursos i que resideixen al municipi.
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Ajuts econòmics de l’impost de bens immobles (IBI) de caràcter especial per les persones
que tenen pendent el pagament de l’IBI per la pèrdua de l'habitatge a Barberà del Vallès, i
que hagin sol·licitat els ajuts per al pagament de Impost de l’increment del valor dels
immobles de naturalesa urbana.
Actualment l’Ajuntament ja aplica altres mesures d’ajut recollides a la normativa vigent
com:
La bonificació a les famílies nombroses, bonificació contemplada a les ordenances, i
que va del 50 fins el 90%
La possibilitat d’ajornar i fraccionar el pagament dels impostos i taxes a través de
l’Organisme de Gestió Tributari que permet fraccionaments de 18 i 24 mesos.
S’annexa document explicatiu.
Els Ajuts econòmics de l’Impost de bens immobles (IBI) pretenen ajudar a determinades
famílies que estan fent un gran esforç per no perdre la seva habitatge habitual. En aquest
sentit l’Ajuntament vol donar suport, de forma puntual i excepcional per la pagament de
l’impost esmentat. La proposta és de subvencionar el 20% de la quota de l’impost de bens
immobles i definir les condicions per a l’atorgament de la subvenció.
En aquest sentit hem redactat unes bases que s’annexen i que especifiquen els criteris per a
l’atorgament dels ajuts de l’impost de bens immobles. Es podran acollir les persones
empadronades a Barberà del Vallès que compleixin un seguit de requisits que
s’especifiquen a les bases adjuntes, entre els que podem destacar:
Estar al corrent de les obligacions tributàries
No disposar de cap altre habitatge a Barberà del Vallès ni a altres municipis a nom de
qualsevol de les persones que visquin en un mateix habitatge (unitat de convivència)
Acreditar el nivell d’ingressos de la persona sol·licitant i, en el seu cas, de la seva
unitat de convivència segons els criteris definits a les bases, que es limita en funció de
les persones que convisquin en el domicili.
Un cop aprovades les bases definitivament l’Ajuntament de Barberà del Vallès convocarà
el termini per presentar les sol·licituds. Les sol·licituds es faran a través de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
També es preveuen ajuts econòmics de l’impost de bens immobles (IBI), de caràcter especial,
per les persones que tenen pendent el pagament de l’IBI per la pèrdua de l'habitatge al
municipi de Barberà del Vallès durant el període comprès entre els anys 2009 i 2013, que
seran complementaris als ajuts per al pagament de Impost de l’increment del valor del bens
immobles. La seva tramitació es farà conjuntament.
FONAMENTS DE DRET
Ateses les competències municipals regulades a nivell general pel Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril i pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
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text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vista la Llei 38/2003 de 17 de novembre, Llei General de Subvencions, publicada en el
BOE núm. 276 de 18 de novembre i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial
Decret 887/2006.
Atesa la necessitat d’establir uns criteris i normes bàsiques que regulin els processos
d’atorgament d’ajuts econòmics de l’Impost de Bens Immobles adreçats a famílies amb
dificultats econòmiques.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts econòmics socials de l’impost
de bens immobles, segons document que s’annexa, i que complementa els ajuts aprovats pel
mateix impost per a les famílies nombroses.
SEGON: Aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts de caràcter especial de l’impost
de bens immobles, segons document que s’annexa destinats a les persones que han perdut
l'habitatge habitual a Barberà del Vallès durant el període comprès entre el 2009 i el 2013.
TERCER: Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present expedient
i el text alternatiu de les bases que s’aproven inicialment, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), a un diari de comunicació escrita de difusió en la ciutat i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials abans esmentades.
QUART: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública, el text de les bases que ara s’aproven inicialment es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Un cop aprovades definitivament, es publicaran de la forma següent:
a)

Al tauler d’Edictes i al BOPB: el text íntegre de la Ordenança.

b) Al DOGC: la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.
D’altra banda es comunicaran els presents acords i el text de les Bases a la Delegació del
Govern de l’Estat a Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Establir que les despeses que es generin com a conseqüència de l’atorgament dels
ajuts objecte d’aquestes bases, un cop aprovada la convocatòria vagin amb càrrec a la partida
corresponent que caldrà preveure en el Pressupost municipal en cada moment vigent.
SISÈ: Instar de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords, així com
l’obertura de la convocatòria per a la concessió del ajuts objecte d’aquest acord, just a partir
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de la seva entrada en vigor.
_____________________
3

APROVACIÓ CALENDARI FISCAL

3.1

EXP.: HAVV2013/04. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A
L'ANY 2014.

APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2014.
Expedient: HAVV2013/04.
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 2014 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 refòs 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 següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar el calendari fiscal, que fixa els períodes per a l’ingrés dels padrons fiscals
de l’any 2014 de la forma com segueix:
A) PERÍODE VOLUNTARI
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
1a. fracció de la quota anual: del 3 de març al 5 de maig
2a. fracció de la quota anual: del 3 de març al 2 de juliol
3a. fracció de la quota anual: del 3 de març al 6 d’octubre
Impost sobre béns immobles rústics (IBI)
De 5 de setembre a 5 de novembre
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Del 3 de març al 5 de maig
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Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
1a. fracció de la quota anual: del 2 de juliol al 2 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)
Del 3 de març al 5 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
Província i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.
_____________________
4

DONAR COMPTE

4.1

EXP.: GT011/2013. DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE LES
BONIFICACIONS I SUBVENCIONS QUE L'AJUNTAMENT DE
BARBERÀ DEL VALLÈS HA GESTIONAT DE L’1 DE GENER AL 31
D’OCTUBRE DE 2013

DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE LES BONIFICACIONS I SUBVENCIONS QUE
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS HA GESTIONAT DE L’1 DE GENER
AL 31 D’OCTUBRE DE 2013.
Expedient: GT011/2013
Atès a la petició d’informació referent a l’estat de les bonificacions i subvencions que
l’Ajuntament de Barberà ha gestionat fins al 31/10/2013.
Atès els informes tècnics emesos en relació a les dades econòmiques de les bonificacions i de
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les subvencions, que des de les àrees municipals s’han gestionat des de l’1 de gener fins el 31
d’octubre de 2013 i, que estan inclosos en aquest expedient.
Atès a tot l’exposat anteriorment el Regidor d’Hisenda Xavier Garcés informa a aquest
consistori de les bonificacions i subvencions gestionades:
-Les bonificacions realitzades en els tributs sumen 184.335,10€.
CONCEPTE
IIVTNU *(a 29/10/13)
IBI
IVTM
IAE
GUALS
TOTAL

BONIFICACIÓ
9.319,04
59.408,37
83.332,59
3.684,10
2.8591
184.335,10

-Les bonificacions gestionades de la taxa de recollida i tractament d’escombreries i del
subministrament d’aigua sumen 3.632,34€.
-Les bonificacions de les taxes de les llars d’infants s’informa de les liquidacions de setembre
i octubre com a referència del curs 2013-2014, i que d’elles es pot deduir l’import aproximat
que l’Ajuntament de Barberà subvenciona que ascendeix a uns 90.000€.
nens i nenes quota general quotes teòriques
269
200,00 €
53.800,00 €
268
200,00 €
53.600,00 €

quotes ingressades
45.069,25€
44.477,25 €

subvencionat
8.730,75 €
9.122,75 €
17.853,50 €

-Les bonificacions dels serveis de SAD dependència, SAD social, servei de teleassistència i
servei d’àpats a domicili, del mes de setembre sumem 53.903€ d’ajuts econòmics. Si prenem
aquest mes de referència per calcular el que l’Ajuntament de Barberà ha subvencionat durant
el 2013 en els serveis d’atenció personalitzada a domicili, podem afirmar que ascendeixen a
uns ajuts econòmics d’uns 625.000€.
En aquest sentit també informo de la resta d’ajuts que l’Ajuntament està atorgant per altres
serveis assistencials, que són en la majoria de casos ajuts d’urgència social:
ÀREA SERVEIS PERSONALS
Ajuts escolars materials i sortides
Ajuts casal d'estiu 2012-2013
Transport adaptat
Ajuts escolar menjador
Farmàcia
Alimentació
Subministraments
Urgència social
Total pagat Benestar social

511-231-4800022
511-231-4800023
511-233-4800003
511-231-4800021
511-231-4800031
511-231-4800032
511-231-4800033
511-231-4800001

Escola
AMPAs i ESCOLES
15 Usuaris, ajut mensual
Beques menjador
usuaris ajuts emergència puntuals
usuaris ajuts emergència puntuals
usuaris ajuts emergència puntuals
usuaris ajuts emergència puntuals

100,00 €
25.875,01 €
42.114,55 €
98.189,85 €
18.590,16 €
50.155,30 €
13.145,68 €
8.318,08 €
256.488,63 €

Els ajuts dels serveis especialitzats a domicili més els ajuts assistencials sumen 881.488,63€.
-Les subvencions que l’Ajuntament ha atorgat a entitats, associacions, comunitats de
propietaris sumen 293.458,37€.
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-En relació a totes les dades exposades a continuació les presento resumides per tal de
conèixer la suma final dels ajuts atorgats per l’Ajuntament de Barberà del Vallès és de
1.499.683,11€.
RESUM DE LES DADES SUBVENCIONADES fins a 30 d'octubre 2013.
Ajuntament de Barberà del Vallès
BONIFICACIÓ
ÀREA SERVEIS PERSONALS AJUTS DIRECTES
Ajuts llars d'infants, estimació
90.000,00
Ajuts Serveis d'assistència, estimació
625.000,00
Ajuts transport, farmàcia, menjador...
256.488,63
Subministrament d'aigua
385,51
Subtotal
971.874,14 €
SUBVENCIONS ENTITATS CIUTAT
Àrea Serveis personals
Àrea Serveis Territorials
Regidoria de Comerç
Subtotal

293.458,37
38.768,27
8.000,00
340.226,64 €

Subtotal
TOTAL

9.319,04
59.408,37
83.332,59
3.684,10
28.591,00
795,24
2.451,99
187.582,33 €
1.499.683,11

IMPOSTOS i TAXES
IIVTNU *(a 29/10/13)
IBI
IVTM
IAE
GUALS
Taxa recollida i tractament d'escombraries 100%
Taxa recollida i tractament d'escombraries 50%

_____________________
5

MODIFICACIÓ

5.1

EXP.: RHCT13005. MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.

MODIFICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
Expedient: RHCT13005.
En l’exercici de la seva autonomia i de les seves competències, les corporacions locals tenen
la capacitat de poder definir per si mateixes les estructures administratives internes amb les
que pretenen dotar-se, amb l’objecte d’adaptar-les a les seves necessitats específiques, a fi de
permetre una gestió eficaç dels serveis que li són propis. Aquest Ajuntament no resulta aliè a
l’esmentat i per aquesta raó, resta obligat a organitzar els seus recursos i adaptar la seva
estructura organitzativa a les necessitats de cada moment, per tal de poder respondre
convenientment a les demandes ciutadanes.
L’organigrama municipal, com a esquema que ordena les relacions verticals i horitzontals de
l’organització atenent a la realitat existent, és l’instrument organitzatiu municipal que ha de
recollir aquelles adaptacions i/o modificacions que resultin necessàries i que són la base del
desenvolupament futur.
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En el sentit esmentat, aquest Ajuntament considera necessari realitzar unes modificacions en
la estructuració interna actual de l’organització per tal de millorar la coordinació en els
processos de gestió i millorar la racionalització i distribució dels recursos humans, buscant
integrar la qualitat en els processos de planificació i execució de l’organització i garantir el
perfeccionament continuat dels sistemes de treball.
Amb aquest objectiu, s’estima oportú procedir a una centralització dels serveis jurídics
municipals, i que inclourien la contractació municipal, mitjançant la creació d’un àmbit
competencial i de treball específic a l’organització municipal en aquesta matèria, que es
concretaria en la creació d’una nova àrea i d’una nova secció adscrita a aquesta nova àrea,
que gestionarien la matèria citada.
Per una altra banda, i amb el mateix objectiu, es proposa unificar i centralitzar en un sol
àmbit de treball a aquells recursos bàsics i de naturalesa transversal per al funcionament de
l’organització, com són els recursos humans, els recursos tecnològics i els serveis d’atenció a
la ciutadania, a l’objecte de permetre una gestió coordinada i integrada, que faciliti la seva
planificació estratègica, la millora del rendiment i l’optimització dels processos i sistemes
d’informació.
Per les raons esmentades, cal fer les adaptacions oportunes en l’organigrama municipal
vigent, aprovat en sessió plenària de data 27 de juny de 2012, als nivells mig o tècnic directiu
i inferior o operatiu, que contemplin i s’adaptin a la nova realitat pretesa, amb l’objectiu
continu d’aconseguir la major eficiència i eficàcia possible en la prestació dels serveis.
Les modificacions proposades a l’organigrama municipal vigent, als nivells mig i inferior
abans esmentats, es concretarien, bàsicament, en dos aspectes: la creació d’una nova Àrea,
denominada Àrea de Serveis Jurídics i Contractació, així com d’una nova secció, denominada
Secció de Contractació i Compres, que s’integraria a aquesta nova Àrea; i l’adscripció a
l’Àrea de Serveis Generals de dues seccions ja existents, la Secció de Serveis d’Atenció a la
Ciutadania i la Secció de Recursos (per a la qual es proposa una nova denominació) que
actualment no estaven integrades en cap àrea.
En igual sentit, i als efectes d’adequar les terminologies emprades a la nova estructura
organitzativa, es canviaria també la denominació de l’actuals Secció de Recursos per la de
Secció de Noves Tecnologies, la de l’actual Secció de Planejament, Llicències, Gestió i
Disciplina Urbanística per la de Secció Jurídica i Administrativa de Serveis Territorials, i la
de la Secció d’Activitats, Serveis, Consum i Medi Ambient per la de Secció d’Activitats,
Serveis i Medi Ambient.
Així mateix, es considera oportú disposar la revisió i actualització, en el nivell operatiu, de
totes aquelles qüestions què es poguessin haver vist afectades per la nova distribució
competencial i jeràrquica derivada del present acord.
A l’efecte d’adaptar l’organigrama funcional i jeràrquic d’aquest Ajuntament a les necessitats
pròpies d’aquesta administració, en forma que permeti ajustar el mateix a les diferents
circumstàncies que poguessin afectar-li, de forma àgil i sense necessitat d’alterar l’estructura
bàsica del mateix, és pel que, conforme als criteris expressats als antecedents,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar la modificació de l’organigrama municipal vigent, en el seu nivell tècnic
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directiu, en base als criteris expressats a la part expositiva del present acord, en el termes que
s’expressen a continuació:
1.- Crear la Secció de CONTRACTACIÓ I COMPRES.
2.- Crear l’Àrea de SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ i adscriure a la mateixa la
nova Secció de CONTRACTACIÓ I COMPRES i l’actual Secció de SERVEIS
JURÍDICS, fins ara adscrita a l’Àrea de Serveis Generals.
3.- Canviar la denominació de l’actual Secció de RECURSOS que passa a denominar-se
Secció de NOVES TECNOLOGIES.
4.- Adscriure a l’Àrea de SERVEIS GENERALS l’actual Secció de SERVEIS
D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA i la redenominada Secció de NOVES
TECNOLOGIES, mantenint-se l’adscripció a aquesta Àrea de l’actual Secció de
Recursos Humans.
5.- Canviar la denominació de l’actual Secció de PLANEJAMENT, LLICÈNCIES,
GESTIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA adscrita a l’Àrea de Serveis Territorials que
passa a denominar-se Secció JURÍDICA I ADMINISTRATIVA adscrita a
l’esmentada Àrea.
6.- Canviar la denominació de l’actual Secció d’ACTIVITATS, SERVEIS, CONSUM I
MEDI AMBIENT adscrita a l’Àrea de Serveis Territorials que passa a denominar-se
Secció d’ACTIVITATS, SERVEIS I MEDI AMBIENT adscrita a l’esmentada Àrea.
SEGON: Facultar a la Junta de Govern Local per a què, en el nivell operatiu, realitzi una
revisió i actualització de l’adscripció dels diversos programes/activitats que comprenen
l’activitat administrativa municipal a qualsevol de les àrees/seccions/unitats que componen
l’estructura municipal, determinant així l’àmbit competencial específic de matèries per a
cadascuna d’aquestes i els respectius recursos assignats amb l’adscripció dels corresponents
llocs de treball, en funció del seu contingut i atenent a criteris d’idoneïtat, repartiment
equitatiu de les càrregues de treball i disponibilitat de recursos existents en cada moment.
TERCER: Aprovar, amb data d’efectes econòmics i administratius d’1 de gener de 2014,
l’organigrama municipal actualitzat conforme a les anteriors modificacions que s’adjunta
com Annex I.
_____________________
5.2

EXP.: RHCT13006. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.

MODIFICACIÓ DE LA RLT DE L’AJUNTAMENT.
Expedient: RHCT13006.
La Relació de llocs de treball, en la seva condició d’eina que permet assignar les funcions,
atribucions i comeses del personal, està ineludiblement lligada a l’organigrama municipal
com a instrument organitzatiu que recull l’estructura organitzativa de l’administració amb els
seus diferents nivells organitzatius, funcionals, de relacions jeràrquiques i competencials, així
com de responsabilitats. Aquest ineludible lligam fa que qualsevol actuació sobre
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l’organigrama municipal afecti necessàriament, per les raons esmentades, a la Relació de
llocs de treball, essent imprescindible procedir a la seva oportuna adaptació.
Les modificacions que es proposen al present acord tenen per objecte adaptar la vigent
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a la decisió municipal de
modificar l’organigrama municipal amb la creació d’una nova àrea i secció, denominades,
respectivament, Àrea de Serveis Jurídics i de Contractació i Secció de Contractació i
Compres, i de modificar també l’organigrama municipal amb la redenominació de tres
seccions ja existents. Dites modificacions obliguen a dotar-se dels instruments organitzatius
oportuns, que passarien, en el present cas, per la definició i creació de nous llocs de treball,
fins al moment inexistents a l’estructura municipal, i per la modificació de llocs de treball ja
existents, però que cal adaptar a les noves denominacions de les respectives seccions que se’n
deriven de la modificació de l’organigrama municipal.
La present proposta modificativa s’ha realitzat, pel que respecta a la definició dels requisits
exigits per a l’exercici dels llocs de treball que ara es creen, les seves característiques
essencials, funcions i la valoració de les seves condicions econòmiques, atenent i
fonamentant-se en l’estructura funcional i retributiva dels llocs de treball ja existents a la
vigent Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament.
Atès que la representació dels treballadors municipals ha estat informada del contingut de la
present proposta modificativa de la RLT i s’ha portat a terme la preceptiva negociació,
conforme a l’article 37.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.
Atesa l’actual configuració de la vigent RLT de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les modificacions
proposades al present acord.
De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els
apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant i
d’aplicació.
S’ACORDA:
PRIMER: Modificar la Relació de llocs de treball vigent de l’Ajuntament de Barberà del
Vallès en els termes que s’expressen a continuació:
1r.- Crear els llocs de treball que a continuació es relacionen i incorporar els mateixos a la
vigent Relació de Llocs de Treball catalogats amb el número de codi que per a cadascun
d’ells s’indica. Els requisits exigits pel seu exercici, característiques essencials,
funcions i condicions econòmiques figuren en les fitxes adjuntes respectives descrites
com Annex I, i II, respectivament, que s’incorporen a la vigent Relació de llocs de
treball.
- 1.005 Cap d’àrea de Serveis Jurídics i Contractació
- 2.016 Cap de secció de Contractació i Compres
2n.- Canviar, per adaptar-la a la nova estructura organitzativa municipal, la denominació
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dels llocs de treball recollits a la vigent Relació de Llocs de Treball que a continuació
es relacionen, catalogats amb el número de codi que per a cadascun d’ells s’indica,
mantenint-se en lo restant les condicions actuals, confeccionant-se a l’efecte les fitxes
actualitzades respectives descrites com Annex III, IV, V i VI, que s’adjunten i
substituiran a les anteriors i que s’incorporen a la vigent Relació de Llocs de Treball.
- 2.002 Cap de secció d’Activitats, Serveis, Consum i Medi Ambient
Nova denominació: Cap de secció d’Activitats , Serveis i Medi Ambient
- 2.003 Cap de secció de Planejament, llicències, gestió i disciplina
urbanística
Nova denominació: Cap de secció Jurídica i Administrativa de SSTT
- 2.014 Cap de secció de Recursos
Nova denominació: Cap de secció de Noves Tecnologies
- 10.004 Auxiliar de gestió de Recursos
Nova denominació: Auxiliar de gestió de Noves Tecnologies
SEGON: Aprovar inicialment, amb efectes econòmics i administratius de data 01.01.2014, la
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès actualitzada conforme a les
anteriors modificacions que s’adjunta com Annex VII.
TERCER: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període
d’exposició pública d’aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà
automàticament aprovat amb caràcter definitiu.
_____________________
6

MOCIONS PORTAVEUS

6.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL PCPB RELATIVA AL TORRENT DE CAN LLOBATERES.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PCPB RELATIVA
AL TORRENT DE CAN LLOBATERES.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PCPB, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"El torrent de Can Llobateres des de la carretera B-140 fins a la seva desembocadura al Riu
Ripoll així com els seus voltants, formen part del Parc periurbà de Can Llobateres.
Aquest torrent està situat al marge esquerre del Riu Ripoll i circula paral·lel al carrer Doctor
Crusafont de la nostra ciutat.
La conca de recepció del torrent està situada al terme de Sabadell i circula per sota de la
carretera B-140. Discorre des d'una alçada de 125 m s.n.m fins als 90 m s.n.m que és el nivell
base del torrent i la seva longitud és d'uns 550 m aproximadament. La conca de recepció
recull les aigües d'una part del polígon de Can Roqueta on també està situada una Estació de
Depuració d’Aigües Residuals.
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En el marge dret del torrent es troba la Font de Can Llobateres que porta aigua de mina i que
és tot un referent a la historia de la nostra població. I tot i que és una llàstima també s'ha de
manifestar que tant el torrent com la Font es troben sotmesos a un procés important de
degradació.
La construcció de naus industrials i de l'EDAR a la capçalera del torrent han desviat
l'escorrentia i han impermeabilitzat el sòl amb la qual cosa la infiltració de l'aigua disminueix
notablement i el torrent incrementa el seu cabal augmentat notablement la seva capacitat
erosiva.
Al 2009 s'inicien treballs de rehabilitació a la zona de la desembocadura del torrent que havia
patit alguns esfondraments i un cop enllestits la zona es declarada com a parc periurbà de Can
Llobateres.
Poc temps després de la intervenció es tornen a detectar problemes de degradació de l'entorn
causats per l'acumulació d'escombraries, residus procedents del desmantellament dels horts
situats al marge als quals cal sumar els propis de la dinamica fluvial de mateix torrent.
Així al 2011 i en una intervenció cofinançada pels fons FEDER es comença una nova
intervenció per rehabilitar i restaurar la zona. Tots aquests treballs tenen com a eix conductor
un projecte que pretén que el Riu Ripoll torni a ser un espai proper a la ciutadania i del qual
el torrent en seria un dels seus itineraris.
Després de la finalització d'aquesta intervenció s'obre un camí que permet accedir a la font
per la capçalera des d'un pàrquing creat amb aquesta finalitat i també permet accedir-hi des de
la zona de la desembocadura travessant una zona de vegetació de ribera amb alguns fruiters
procedents dels antics horts i on s'ha construït també una bassa de recuperació d'amfibis. A
les parets del torrent eren visibles les xarxes col·locades per estabilitzar els talussos creant un
conjunt molt agradable i amb un gran valor paisatgístic.
Malauradament la situació actual no té res a veure amb aquella situació. Les xarxes han
perdut la seva funció i resten caigudes al fons del torrent mentre que aquest continua
incrementant la seva fondària a causa de l'erosió remuntant.
El camí del marge dret presenta zones de perill evident a causa de la reducció que ha patit i de
la inestabilitat dels talussos. Fins i tot la carretera del marge esquerra presenta escletxes que
demostren algun fenomen de vessant que la poden posar en perill.
A l'interior del torrent hi ha arbres de gran tamany que han caigut dels talussos laterals i la
falta de manteniment es fa evident en les escombraries que continuen escampades pels
voltants de la font i de l'aparcament.
En conclusió es pot dir que els problemes en comptes de solucionar-se s'han incrementat.
I la solució del problema surt de l'ambit de la nostra ciutat i implica a l'ajuntament de
Sabadell on s'origina el problema de l'augment del cabal i també els organismes de la
Generalitat de Catalunya que s'encarreguen de vetllar pel medi natural.
En funció de tot l'exposat amb anterioritat volem posar a la consideració del Ple Municipal
les següents propostes d'actuació.
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Primera: Donar a la zona de la Font de Can Llobateres la consideració de paratge singular per
tal que tingui la màxima protecció a nivell municipal tal com ho tenen alguns edificis de valor
arquitectònic reconegut.
Segona: Exigir als organismes institucionals competents un Pla d'actuació per tal d'evitar a
curt termini la progressió del deteriorament de la zona i a llarg i mig termini el seu
manteniment com a Parc periurbà que és.
Tercera: Incloure al Pressupost del 2014 una partida que permeti sustentar una possible
actuació definitiva i que evidenciï la voluntat municipal d'actuar-hi.
Quarta: Fer arribar aquesta moció als organismes competents, al teixit associatiu local i a
l'Ajuntament de Sabadell."
_____________________
6.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL ICV-EUIA D'OPOSICIÓ AL PROJECTE DE LLEI DE
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ
LOCAL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA
D'OPOSICIÓ AL PROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Els Alcaldes i Alcaldesses de tots els grups polítics, exceptuant el Partit Popular, van
mostrar el passat 13 d'octubre a Madrid la seva posició radicalment contrària al Projecte de
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, llegint el següent manifest:
"El Gobierno presenta esta reforma con el Único objetivo de dar cumplimiento a la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el argumento de la carga
financiera y económica que 1as corporaciones locales significan para la economía del país.
Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las
entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total
olcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Estamos ante uno
apreciación errónea de 1os fines constitucionales de la Administración Pública, que no son
otros que servir eficazmente a 1os intereses de 1os ciudadanos y donde las restricciones
presupuestarias constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones
locales, y no un fin en sí mismo.
Pero además, son 1as administraciones locales las únicos que están disminuyendo su nivel
de endeudamiento, de tal modo que en 2012 más de tres mil ayuntamientos tuvieron
superávit en sus liquidaciones presupuestarias.
El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor 1os servicios y si a
este fin acude a 1os municipios, en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial, es
porque percibe que de 1a cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus
necesidades particulares tienen mejor acomodo.
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La ampliación del ámbito territorial del Ente prestador provoca, indudablemente, la
pérdida de atención a la particularidad; por otro lado, la eliminación de alternativas al
ciudadano no provoca mayor bienestar o éste, sino pura prestación monopolística de 1os
servicios y 1a clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir mayores pagos o
copagos por el acceso a 1os mismos, 1o que indudablemente redundará en unos servicios de
menor calidad y mayor coste para el ciudadano. Esta va a ser la consecuencia ineludible de
la nueva ley: servicios de mucho peor calidad con un coste más elevado que tendrán que
costear 1os ciudadanos.
Recordemos que la Ley de Bases del Régimen Local, al referirse al municipio, señala que
éste es "marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena medida
la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el
equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y
al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, 1os periodos de estancamiento o de
retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades
ciudadanas, que en siglos yo lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de 1as
Municipios".
El texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas
comunidades ciudadanos, que no resuelve en absoluto 1os problemas reales de estos
entidades, que no son 1os de 1os alcaldes y alcaldesas sino 1os de 1os vecinos. Es un texto
que en lugar de profundizar en las derechos democráticos de participación ciudadana,
atenta decididamente contra ellos.
Los municipios y Entidades Locales Menores, tal como 1os concebimos en la actualidad,
nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor administrar sus propios
intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se inicia un proceso que, a 1o largo de
los siglos permite a estos comunidades deshacerse de 1os vínculos de vasallaje que 1os
unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente a los intereses de 1os ciudadanos del
burgo y organizarse para la mejor gestión de sus intereses comunes. Hacernos desistir del
ejercicio de nuestras históricas competencias supone hacernos renegar de lo que somos,
recuperar modos de gestión territoriales que han decaído para suerte de todos muchos siglos
atrás y negar el modelo de convivencia democrática por el que hemos optado, confundiendo
el Estado Constitucional Autonómico con un Estado Antimunicipal.
Así, la demonización que en el proyecto de ley del gobierno se hace por un lado de la
entidad local menor, reducto de gran tradición democrática y que no sólo debe conservar su
cualidad de Entidad Local sino que debe ser regulada en cuanto a su competencia y
financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo paradigmático de democracia
participativa, propugnan un modelo que no podemos sino rechazar.
Queremos rechazar también y muy enfáticamente el injusto reproche insinuado de las
excesivas remuneraciones de muchos de 1os representantes municipales que, realizan un
gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin prácticamente ninguna
retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna.
El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 2014, erosiona 1a
autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuento 1os
principios de proximidad y de equidad en la prestación de 1os servicios públicos, no
respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni 1as distintas peculiaridades y
realidades históricas reconocidas en 1os respectivos Estatutos de Autonomía y pone en
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peligro la prestación de 1os servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos
en estos momentos de dura crisis económica.
Pero además, supone obviar los compromisos internacionales adquiridos por España con la
firma de 1a Carta Europea de Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del
compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en que las Entidades locales tengan
"libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su
competencia o atribuida a otro autoridad" pero sobre todo que "el ejercicio de las
competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades
más cercanas a 1os ciudadanos" y que por tanto "la atribución de una competencia a otra
autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de
eficacia o economía". Este desprecio en poca coadyuva a mantener una credibilidad
exterior imprescindible en momentos de crisis como la actual, máxime cuando claramente el
modelo propuesto no es ni más eficaz ni mas económico.
Al contrario, el modelo propuesto por el gobierno significara una gran ineficiencia en la
prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliaria agua potable, acceso a 1os núcleos de población y
pavimentación de 1as vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para
millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores,
discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores ... dejarán de ser
prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y
eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchas ciudadanos. lneficiencia y mayor
coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno.
Así en el caso de 1os municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la nueva
redacción propuesta por el gobierno del articulo 26.2 de la Ley de Bases, vaciando de
contenido competencial a éstos y disponiendo la prestación por las Diputaciones de servicios
básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía municipal y a la eficiencia en la
prestación de servicios imaginable. Sólo provocará servicios peores y más costosos.
Ante la propuesta gubernamental no somos solo 1os Alcaldes/as los que vemos can
preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la
misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales,
asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones
sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.
Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de
una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria
búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.
Debe ser a través del diálogo constructiva can las Entidades Locales como se debe abordar
el desarrollo del capitulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en
primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la
elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen de impugnación por estas de
éstas ante el Tribunal Constitucional.
Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia
que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que
regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, fin de evitar la intervención
del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos
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principios consensuado con 1os Alcaldes/as en el que se materialicen las necesidades reales
de 1os municipios y de las entidades locales menores.
Denunciamos pues o estamos en contra de la vulneración del principio de
autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta
Europea de Autonomía Local.
El Proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido,
frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión.
La invasión del marco competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que
otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración
Local a diferentes CCAA.
La reforma local que se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de objeciones de
fondo que se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su carácter supletorio
respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.
La inadecuación del contenido del Proyecto a las finalidades en que se
fundamenta.
El Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor
de la contención del déficit publico.
Ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de
las finanzas locales.
Finalmente manifestar la insolvencia del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la
financiación de las corporaciones locales. El Proyecto de Ley incorpora modificaciones
substanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente reforma de
la Ley de Haciendas Locales con el fin de adecuar su financiación a las responsabilidades
que les encomienda".
Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple de Barberà del
Vallàs l'adopció dels següents acords:
Primer. L'Ajuntament de Barberà del Vallès mostra el seu rebuig a la reforma de
l'Administració Local i sol·licita al Govern de l'Estat que, per tal d'evitar la intervenció del
Tribunal Constitucional, retiri el seu Projecte de Llei i elabori un de nou en base als principis
del consens i dels compromisos polítics bàsics, comptant amb la participació de les
administracions locals, tant directament com a través de les Comunitats Autònomes en
l'àmbit de les seves competències.
Segon. Donar trasllat d'aquest acord als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al
President del Govern i al President de la Generalitat de Catalunya."
_____________________
6.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL ICV-EUIA RELATIVA A L'AVANTPROJECTE DE
REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC.
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MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA
RELATIVA A L'AVANTPROJECTE DE REFORMA DEL SISTEMA ELÈCTRIC.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"El passat mes de juliol, el Govern de l'Estat va iniciar un procés de profunds canvis
normatius agrupats en l'anomenada Reforma Energètica. Recentment ha aprovat també
l'Avantprojecte de Llei del Sector Elèctric que ha remès a les Corts Generals per a la seva
tramitació urgent i entrada en vigor immediata.
No és acceptable que una reforma d'aquest abast i profunditat, que modifica una llei vigent
durant els últims 16 anys, es faci en només quatre mesos sense transparència ni una adequada
discussió amb els agents implicats.
La reforma de la llei del sector elèctric afecta directament a les corporacions locals en tres
qüestions de gran importància:
-

En primer lloc perquè suposarà una forta i nova pujada (ja ho ha fet en un 60% en els
últims 5 anys) del preu de l'electricitat en augmentar-se el termini fixe de la mateixa.
El cost de l'electricitat sempre ha estat una part rellevant del pressupost municipal,
que ara a més es veurà subjecte a ajustaments periòdics previsiblement a l'alça. A
més, la reforma permetrà a les companyies elèctriques comercialitzadores tallar el
subministrament elèctric inclús per als serveis essencials: bombers, centres sanitaris,
col·legis, etc.
- En segon lloc, aquesta pujada de la factura afectara encara més als ciutadans en
situació econòmicament vulnerable, agreujant el problema de la pobresa energètica,
que s'estima que ja pateix un 10% de la població, i a la qual molts ajuntaments han de
fer front des dels serveis socials
- Finalment, tindrà un impacte negatiu sobre l'activitat econòmica del municipi, ja que
manté la moratòria en la construcció de noves plantes renovables, reduint la retribució
de les ja existents i bloquejant l'autoconsum, fet que suposara la destrucció d'ocupació
vinculada directament o indirecta al sector, la pèrdua d'inversions, la reducció de la
recaptació associada al desenvolupament de noves
instal·lacions o l'augment de costos a petits comerciants i indústries per l'augment
de tarifes.
La reforma senyala les renovables com a úniques responsables de la insostenible econòmica
del sistema elèctric, sotmès a un deute creixent que el govern no esta sabent resoldre.
Novament, és necessari senyalar que:
-

-

Les renovables poden ser proveïdores de la major part de l'energia elèctrica que
consumim. Com a exemple els primers 9 mesos de l'any han aportat el 40% de
l'energia elèctrica consumida, i malgrat aquest fet, des del 2009 s'apliquen polítiques
d'ofegament de les energies renovables en benefici del carbó, el gas i la nuclear. La
reforma insisteix en aquest objectiu, mantenint la moratòria de construcció de noves
plantes, modificant a la baixa retribucions per a les ja construïdes i amb un disseny
retributiu imprevisible en un futur.
L'autoconsum, una realitat que s'imposarà aviat per raons de costos i simplicitat, amb
que la ciutadania pot cedir part de l'electricitat que genera a la xarxa quan no la
consumeixi, evitant pèrdues per transport i avançant en la sobirania energètica, ha
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-

-

-

estat bloquejat amb un peatge sobre la generació que no s'ha realitzat en cap altre país
del món.
Com ja s'ha dit, les renovables son una font de riquesa en el nostre país, generant
ingressos per a molts ajuntaments per la dispersió territorial de moltes instal·lacions
de potencies relativament baixes, en contrast amb les grans centrals de combustible
fòssil i nuclear. Encara mes important es la seva contrastada capacitat de generació
d'ocupació, des de l'enginyeria i fabricació de panells solars i aerogeneradors, fins a la
instal·lació i manteniment, amb capacitat de revitalitzar l'activitat econòmica de
mitjanes i petites poblacions.
A mes, l'eficiència, l'estalvi, l'autoconsum i les renovables son instruments necessaris
per tal de reduir les importacions energètiques. En un país amb una alta dependència
(un 80% quan la mitjana de la Unió Europea es del 50%) hauria de ser prioritari un
canvi del model energètic per tal de protegir-nos de l'alça dels preus del petroli i el
gas.
Les primes a les renovables són una compensació que retribueix els costos ambientals,
socials i de subministrament que la resta de fonts no internalitzen, i són anàlogues a
altres enormes primes i incentius que reben les energies convencionals més enllà de la
seva retribució de mercat. Les renovables, a més, baixen el preu majorista de
l'electricitat.

El conjunt de mesures impulsades, ja aprovades o en tramitació:
-

-

-

Pretén solucionar el dèficit de tarifa (deute que l'Estat té amb les elèctriques) amb
l'augment de recaptació mitjançant el creixement del consum elèctric i del preu que
paguem els consumidors, sense solucionar problemes regulatoris de fons ni limitar els
beneficis caiguts del cel que reben des de fa anys nuclears i hidràuliques, que son
propietat de les grans elèctriques.
Ha modificat l'estructura del rebut augmentant el pes de la part fixa de la mateixa no
associada al consum d'energia, i per tant desincentivant l'estalvi l'eficiència en el
consum, suposant pujades d'aproximadament un 10% en un consumidor mitjà amb
una potencia contractada de 5 kW.
L'avantprojecte de Llei del Sector Elèctric entra en contradicció amb avenços cap a la
sostenibilitat. En concret, amb la Llei 8/2013 de Rehabilitació i actualització del Codi
Tècnic de l'Edificació, que ha elaborat el Ministerio de Fomento per a reactivar
l'economia i crear ocupació mitjançant l'autoconsum, l'eficiència i la rehabilitació
energètica d'edificis, en compliment de les Directives Europees d'Eficiència
Energètica. Aquesta reforma farà que sigui inviable en la pràctica.

Amb aquest conjunt de mesures no s'impulsa la lluita contra el canvi climàtic des del sector
de la generació d'electricitat, que en 2012 va ser el que mes va contribuir (amb un 23,5% del
total) a les emissions de C02. L'últim informe del Panell Gubernamental sobre Canvi
Climàtic, publicat a finals de setembre, confirma l'augment de les temperatures i la reducció
de precipitacions i de l'aigua disponible en els països de l'arc mediterrani. El nostre país serà
un dels més afectats d'Europa. Retardar la reducció d'emissions ens col·locarà en una situació
molt més difícil en un futur molt proper.
Espanya, com la resta de socis europeus, va acordar el març de 2007 complir tres objectius
per a l'any 2020: reduir en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte del
1990, millorar un 20% l'eficiència energètica i assolir el 20% d'energia primaria d'origen
renovable. La Comissió Europea ha manifestat la seva preocupació per l'amenaça que suposa
la política elèctrica del govern en el compliment d'aquests compromisos.
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Finalment, cal insistir en que aquesta reforma s'ha preparat sense participació dels afectats,
ciutadania, ni administracions afectades, ni consumidors ni empreses del sector, i amb severes
crítiques per part tant de l'òrgan regulador, la Comisión Nacional de la Energia, com de la
Comisión Nacional de la Competencia.
El Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa al
Ple Municipal de Barbera l'adopció dels següents acords:
Primer. Mostrar el rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sector elèctric que ha
aprovat el Govern de l'Estat.
Segon. Exigir al Govern de l'Estat a respectar els compromisos adquirits en matèria de
reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, impuls de les energies renovables i estalvi
energètic.
Tercer. Per la seva part, l'Ajuntament de Barberà del Vallès es compromet a seguir impulsant
l'eficiència i l'estalvi energètic, i la generació d'energies renovables en l'àmbit de les seves
competències.
Quart. Comunicar els presents acords a la Mesa del Congres dels Diputats, la Federació de
Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i a la Plataforma por un nuevo
modelo energético."
_____________________
6.4

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL ICV-EUIA DE CONDEMNA DE LA DICTADURA
FRANQUISTA I DE SUPORT I ADHESIÓ A LA QUERELLA 4591-10 DEL
JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS AIRES, PER DELICTES DE
GENOCIDI I LESA HUMANITAT CONTRA ELS RESPONSABLES DE
LA CONCULCACIÓ DELS DRETS HUMANS DURANT EL
FRANQUISME.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA DE
CONDEMNA DE LA DICTADURA FRANQUISTA I DE SUPORT I ADHESIÓ A LA
QUERELLA 4591-10 DEL JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS AIRES, PER DELICTES
DE GENOCIDI I LESA HUMANITAT CONTRA ELS RESPONSABLES DE LA
CONCULCACIÓ DELS DRETS HUMANS DURANT EL FRANQUISME.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El juliol de 1936 la sublevació militar encapçalada per Franco, va provocar una cruenta
guerra civil que va acabar amb el derrocament del Govern legítim de la II República i la
instauració d'un règim totalitari basat en la persecució i l'aniquilació física dels defensors de
la llibertat, de la justícia social i dels drets de les persones.
Aquest règim dictatorial, fou mantingut per l'exercit, l'oligarquia i l'església catòlica durant
els següents quaranta anys mitjançant la més ferotge repressió de qualsevol oposició,
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utilitzant per aconseguir-ho mitjans que és poden qualificar com a genocidi contra el seu
propi poble.
Aquest règim va representar el desmantellament de les institucions democràtiques, provoquen
no sols l'exili obligat de regidors, polítics i sindicalistes, sinó també el desmantallament
d'entitats de tipus cultural i associatiu.
Després de la mort del dictador, davant l'empenta de la lluita popular i la pressió internacional
és produí un canvi de règim però que, malgrat tot, garantia la impunitat del franquisme.
Trenta cinc anys més tard, una jutgessa argentina promou una causa contra el franquisme i els
seus protagonistes vius, per delictes de genocidi i lesa humanitat, delictes que ni prescriuen ni
poden ser amnistiats per cap tipus de llei de "Punt Final".
Tot i sent tramitada des d'instàncies internacionals, aquesta querella comença a esquerdar el
mur d'impunitat del franquisme, contra el que tantes persones i organitzacions socials estem
colpejant. resulta per tant, un fet de transcendental importància en la lluita per la Justícia, la
Veritat i la Reparació dels danys causat a centenar de milers de víctimes del franquisme.
Per tot això exposat, el grup municipal ICV-EUIA proposa al Ple de l'Ajuntament de Barberà
del Vallàs els següents acords:
PRIMER- L'Ajuntament de Barberà del Vallès condemna la sublevació militar-feixista
dirigida pel general Francisco Franco Bahamonde el juliol de 1936, contra el règim republicà
legítimament constituït l'any 1931. Com també, es condemna el règim dictatorial posterior
que durant quaranta anys reprimí tot vestigi de dissidència i lluita per la llibertat, la justícia
social i els drets de les persones.
SEGON- En aquesta línia de compromís, l'Ajuntament de Barberà del Vallès manifesta el seu
suport i adhesió a la Querella 4591-10 del Jutjat nº1 de Buenos Aires, República Argentina,
que gestiona la magistrada Maria Servini de Cubria per delictes de genocidi i lesa humanitat
contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el franquisme.
TERCER- L'Ajuntament de Barberà del Vallès insta als seus ciutadans a donar suport a
aquesta querella contra els crims del franquisme.
QUART- Notificar aquest acord a la Xarxa ciutadana de suport a la querella argentina contra
els crims del franquisme i l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica i
Democràtica de Rubí Neus Català."

_____________________

7

DONAR COMPTE AL PLE

7.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA
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DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1.
_____________________

8.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

8.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL PSC DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE
REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS PRESENTAT PEL GOVERN
CENTRAL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE REBUIG A
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS
PRESENTAT PEL GOVERN CENTRAL.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"El passat 13 de setembre, el govern central va aprovar l’avantprojecte de Llei reguladora del
Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat
Social. Una reforma que suposarà una reducció de les expectatives de pensió dels futurs
pensionistes, però que a més, per primera vegada, afectarà també als actuals pensionistes, que
veuran com perden poder adquisitiu.
D’altra banda, des que els governs de dretes de Catalunya i Espanya, CiU i PP, han assumit
el poder, la Llei de la dependència, una altra mesura de protecció que incidia directament en
el col·lectiu de la gent gran, ha estat retallada i paralitzada. Segons la Asociación de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, hi ha 116 beneficiaris menys cada dia de l’últim
mes al sistema de dependència a Espanya, i a Catalunya tenim 32.550 persones en llista
d’espera, ja sigui esperant cobrar la prestació a la que tenen dret o esperant a ser valorades,
mentre el Departament de Benestar anuncia un mes rere l’altre retallades en les prestacions i
serveis excusant-se en el mantra de la caixa buida.
Tot això unit al copagament, deixant fora del sistema públic de salut 425 medicaments que
des d’ara els pacients han de pagar íntegrament, el nou copagament per farmàcia hospitalària
per malalts crònics, la pujada de l’IVA que ha suposat un encariment d’un 7% en la cistella
de la compra, les retallades en serveis socials, i l’increment de les despeses bàsiques de llum,
gas, aigua i transport, estan fent que la gent gran sigui un dels col·lectius més castigats per
les darreres mesures del Govern.
La proposta del PP, al marge del Pacte de Toledo, preveu que les pensions pugin sempre com
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a mínim un 0.25% a l’any, en comptes d’apujar-les segons la desviació anual de l’IPC, com
figura a la normativa actual, fet que suposa una important pèrdua de poder adquisitiu.
És a dir, estan proposant baixar totes les pensions: les que ja es cobren, perquè la fórmula de
revalorització que contempla la reforma suposa una pèrdua real de poder adquisitiu de totes
les pensions, any rere any, i les futures, perquè les fórmules que s’estableixin faran més difícil
accedir a una pensió i la seva quantia serà menor que les actuals.
Cal recordar que la pensió mitjana actual, amb prou feines és de 800 euros mensuals, i molts
pensionistes reben pensions molt per sota d’aquesta quantitat: més del 50% no sobrepassen
els 700 euros i el 25% de les pensions contributives i la totalitat de les no contributives, estan
per sota del límit de la pobresa.
Per això cal que diem prou a aquest atac injustificat a un sector de la població que ha dedicat
la seva vida a treballar, a defensar i construir un sistema de protecció social des de la llibertat
i la igualtat d’oportunitats. Unes generacions que ara, estan assumint la gran responsabilitat
de tirar endavant les seves famílies en un moment en què clarament hauria de ser la seva
etapa de gaudi i autorealització.
Cap situació de crisi financera i econòmica ha de posar en tela de judici el progrés d’aquests
anys de lluita i fites aconseguides a nivell legislatiu i social per això hem treballar de la mà de
les entitats locals i supramunicipals, dels grups municipals, de les agrupacions, i de
col•lectius ciutadans que estiguin disposats a defensar el nostre sistema de benestar.
L’alternativa a les polítiques d’austeritat és possible: mesures de reactivació econòmica,
polítiques d’estímul i noves vies d’ingrés.
Per tot això, el sotasignant proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a l’Avantprojecte de Llei de
Reforma del Sistema de Pensions presentat pel Govern Central, que injustificadament pretén
rebaixar el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals i futures.
2. Davant les taxes d’atur actuals de desocupació i l’envelliment de la població, manifesta
que la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització,
adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, garanteix la sostenibilitat del
sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat Social amb el que compta el Sistema Públic
de Pensions Espanyol pot fer front a situacions socioeconòmiques com la que estem
travessant actualment.
3. Reafirmar què qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de tenir el consens
dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en el marc del Pacte de Toledo.
4. Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya."
_____________________
9.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

