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ORDRE DEL DIA
SERVEIS ECONÒMICS
1.APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
1.01.- EXP.: GT007/2013. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
PER A L’ANY 2014.
2.APROVACIÓ PROVISIONAL
2.01.- EXP.: IAPG2013/01. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL, BASES
D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2014.
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SERVEIS TERRITORIALS
3.APROVACIÓ EXPEDIENT
3.01.- EXP.: SPOV130002. APROVACIÓ EXPEDIENT PLURIANUAL DEL PROJECTE
D’APLICACIÓ DE MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MUNICIPAL.
4.DISSOLUCIÓ
4.01.- EXP.: UBCU100003. DISSOLUCIÓ D’UNA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA
PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESTALVI, L’EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ DE
L’ENERGIA I LES ENERGIES RENOVABLES.
ALCALDIA
5.DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
6.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

7.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES

1.1

EXP.: GT007/2013. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
MUNICIPALS PER A L’ANY 2014.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L’ANY 2014.
Expedient: GT007/2013.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que en el Ple Municipal celebrat en data 30 d’octubre de 2013, es va adoptar l’acord
d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals que han de regir a
primer de gener de 2014.
Atès que l’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 4 de novembre de 2013.
Atès els escrits d’al·legacions presentats en el termini d’exposició pública pels següents
interessats que s’annexen en aquest expedient i que són:
1. Grup municipal de la Plataforma ciutadana per Barberà, escrit registre d’entrada
nº2013016199 de data 2 de desembre de 2013, que presenta la següents al·legacions.
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- L’al·legació 1a proposa congelar les taxes i els preus públics durat la crisi econòmica.
- L’al·legació 2a proposa aplicar criteris de progressivitat de renda a les taxes i preus
públics.
- L’al·legació 3a proposa fer el padró d’IBI diferenciant tipologies d’ús per aplicar
l’impost de l’IBI amb progressivitat
- L’al·legació 4a proposa augmentar l’IBI a les vivendes propietat de les entitats
bancàries que no es dediquin a lloguer social.
- L’al·legació 5a proposa aplicar una bonificació a la taxa de clavegueram a les vivendes
que facin servir aigua per al reg.
- L’al·legació 6a proposa la exempció de l’impost de circulació per a vehicles de més de
25 anys.
- L’al·legació 7a proposa una qüestió en l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública .
- L’al·legació 8a proposen una0 qüestió relativa a l’aplicació de l’ordenança de civisme.
2. Associació de concessionaris del mercat municipal Onze de Setembre, escrit registre
d’entrada nº2013016287 de data 3 de desembre de 2013, que presenta la següent
al·legació.
- L’al·legació proposa incloure en l’ordenança fiscal general de preus públics una
penalització per la pèrdua del tiquet.
3. Grup municipal del Partit Popular, escrit registre d’entrada nº2013016376 de data 4
de desembre de 2013, que presenta la següents al·legacions.
- L’al·legació 1a proposa crear una subvenció sobre l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
- L’al·legació 2a proposa la creació d’ajuts per les persones físiques o jurídiques que
col·laborin amb entitats o associacions de caràcter assistencial.
- L’al·legació 3a proposa una bonificació del 100% de l’impost de tracció mecànica per a
vehicles de més de 25 anys.
4. Grup municipal d’Iniciativa verds - Esquerra unida i alternativa, escrit registre
d’entrada nº2013016514 de data 9 de desembre de 2013, que presenta la següents
al·legacions.
- L’al·legació 1a proposa establir sistema de tarifació social per taxes i preus públics
basat en la renda familiar.
- L’al·legació 2a proposa establir un sistema de mínims exempts segons la renda familiar
per als impostos, taxes i preus públics.
- L’al·legació 3a proposa establir exempcions i programes de subvencions, recàrrecs i
regulació per usos de l’IBI.
- L’al·legació 4a proposa establir un programa de subvencions sobre l’impost de tracció
mecànica per a vehicles d’ús professional i una bonificació del 100 de l’impost per a
vehicles de més de 25 anys.
- L’al·legació 5a proposa nou sistema de tarifes i bonificacions en la Taxa de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries.
- L’al·legació 6a proposa establir per la taxa de clavegueram un mínim exempt per renda
familiar i nou sistema de tarifes i bonificacions.
- L’al·legació 7a proposa nou sistema de control en les renovacions anuals en la Taxa
d’entrada i sortida de vehicles, mitjançant un distintiu visible a la placa senyalitzadora.
- L’al·legació 8a proposa aplicar sistema de tarifació social en els abonaments anuals i
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trimestrals a la Taxa de prestació de serveis a les instal·lacions esportives.
- L’al·legació 9a proposa l’exempció al preu públic per cessió d’espais i prestació
d’altres equipaments municipals.
- L’al·legació 10a proposa que s’informi sobre les bonificacions i beneficis fiscals
aplicats durant l’any en el mes de setembre.
- L’al·legació 11a proposa redactar les Bases Reguladores de Subvencions conjuntament
en les Bases d’execució de pressupost.
De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, s’adopten els acords definitius següents a proposta del tinent d’alcalde regidor
d’Hisenda,
S’ACORDA:
PRIMER: Estimar les al·legacions següents presentades pels interessats:
· Grup municipal de Plataforma ciutadana per Barberà:
Estimar parcialment l’al·legació 6a i, per tant, incloure en la redacció de l’ordenança una
bonificació del 100% de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a “turismes” de més
de 25 anys 100%, per la resta de vehicles de més de 25 anys es continuaran aplicant les
bonificacions vigents.
En relació a les al·legacions presentades com a setena i vuitena entenem que són qüestions
que no afecten a l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals i que es valoraran
amb les àrees implicades.
· Grup municipal de Partit Popular:
Estimar parcialment l’al·legació 3a i, i, per tant, incloure en la redacció de l’ordenança una
bonificació del 100% de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a “turismes” de més
de 25 anys 100%, per la resta de vehicles de més de 25 anys es continuaran aplicant les
bonificacions vigents.
· Grup municipal d’Iniciativa verds - Esquerra unida i alternativa:
Estimar parcialment l’al·legació 4a en el punt b) i, per tant, incloure en la redacció de
l’ordenança una bonificació del 100% de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a
“turismes” de més de 25 anys 100%, per la resta de vehicles de més de 25 anys es
continuaran aplicant les bonificacions vigents.
En relació a les al·legacions presentades com a desena i onzena s’entenen com unes
mocions que no afecten a l’aprovació de la modificació de les ordenances, tanmateix es
vol fer constar que en el cas de la primera durant la celebració del Ple municipal de data 27
de novembre de 2013 el tinent d’alcalde de l’àrea econòmica es va comprometre a
presentar un informe econòmic de resum d’ajuts i bonificacions en el mes de març de cada
any, i en relació a la segona l’Ajuntament estudiarà la proposta per al pressupost de 2015.
· Subsanació d’errors en les modificacions:
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3.2 Preu públic per la prestació de serveis culturals
A l’annex de tarifes en el redactat a l’apartat F) Preus per actes culturals organitzats per
l’Ajuntament, on diu "30% de bonificació als alumnes de l’Escola Municipal de Música i
del Servei Local de Català, fins a 1 acompanyant."
Es proposa canviar per "Promocions per a determinats espectacles del 30% de bonificació
als alumnes i un acompanyant, de l'Escola Municipal de Música, el Servei Local de Català
i els centres de secundària de la ciutat, prèvia acreditació al Teatre Municipal
Cooperativa".
SEGON: Desestimar les al·legacions següents presentades pels interessats:
· Grup municipal de Plataforma ciutadana per Barberà:
Desestimar l’al·legació 1a, perquè en la proposta de modificació de les ordenances per al
2014 únicament varia la taxa pel servei de les instal·lacions esportives municipals, la resta
de taxes i preus públics es mantenen per tal de reduir la pressió fiscal.
Desestimar l’al·legació i l’al·legació 3a, perquè ja han estat tinguts en compte criteris de
progressivitat a l’hora d’elaborar aquestes ordenances fiscals i, perquè els criteris
d’eficàcia i d’eficiència també han estat presents.
Desestimar l’al·legació 4a, perquè la proposta de modificació de les ordenances per al
2014 ja proposa un recàrrec del 50% l’impost de bens immobles per als habitatges buits
pendent de la reglamentació que ha d’aprovar el Govern central.
Desestimar l’al·legació 5a, perquè actualment s’està estudiant l’ampliació de la taxa de
clavegueram, i en aquest sentit es tindrà en compte la proposta presentada.
· Associació de concessionaris del mercat municipal Onze de Setembre:
Desestimar l’al·legació 1a perquè s’està treballant conjuntament amb l’Associació de
Concessionaris del Mercat i amb la Gerència del Mercat per la millora en la gestió de
l’aparcament del Mercat Onze de Setembre en aquesta i d’altres qüestions.
· Grup municipal d’Iniciativa verds – Esquerra unida i alternativa:
Desestimar les al·legacions 1a, 2a, 3a, 5a, 6a punt a) i 8a, perquè ja han estat tinguts en
compte criteris de progressivitat a l’hora d’elaborar aquestes ordenances fiscals i, perquè
els criteris d’eficàcia i d’eficiència també han estat presents.
En relació a l’al·legació 3a punt a) fer constar que en el Ple municipal celebrat el 27 de
novembre de 2013 es va aprovar una línia d’ajuts socials sobre l’impost de bens immobles.
Desestimar parcialment l’al·legació 6a punts b) i c), perquè actualment s’estan estudiant
l’aplicació de la taxa de clavegueram, i en aquest sentit es tindrà en compte la proposta
presentada.
Desestimar parcialment l’al·legació 4a punt a), perquè la proposta d’un programa de
subvencions no afecta a l’aprovació de les ordenances fiscals i, en tot cas es valorarà
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posteriorment.
Desestimar l’al·legació 7a perquè el nou sistema de control proposat no té en compte
criteris d’eficàcia i d’eficiència.
· Grup municipal de Partit Popular:
Desestimar l'al·legació 1a, perquè aquesta bonificació no està prevista a la normativa
tributària vigent, en relació a la subvenció remarcar que no afecta en l’aprovació de les
ordenances fiscals.
Desestimar l'al·legació 2a, perquè ja han estat tinguts en compte criteris de progressivitat a
l’hora d’elaborar aquestes ordenances fiscals i, perquè els criteris d’eficàcia i d’eficiència
també han estat presents.
TERCER: Aprovar definitivament per a l’exercici de 2014 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 2014
1.- IMPOSTOS
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost de vehicles de tracció mecànica (ITM)
1.3. Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU)
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.
2.10. 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.
2.13. Ordenança reguladora pel servei de les instal·lacions esportives municipals.
2.17. Ordenança reguladora de la taxa de prestació de serveis d’inspecció, autorització i
prevenció sanitària.
3.- PREUS PÚBLICS
3.1 Annexos 1, 3, 6, 8, 14 de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics.
Aprovar l’annex 18 que regula el preu públic per a la celebració de cerimònies
matrimonials.
3.2. Ordenança reguladora del preu per la prestació de serveis culturals.
3.3. Ordenança reguladora del preu per la prestació de serveis d’atenció domiciliària.
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3.4. Ordenança reguladora del preu per la prestació del servei de teleassistència.
QUART: 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 30 de
setembre de 2013:
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: Els acords definitius en matèria de modificació i aprovació d’Ordenances fiscals
per a l’exercici de 2014, 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 30 de setembre de 2013, 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
SISÈ: 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.

_____________________
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2

APROVACIÓ PROVISIONAL

2.1

EXP.: IAPG2013/01. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL,
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2014.

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA
DE PERSONAL EXERCICI 2014.
D’acord amb allò establert als articles 162 a171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i als
articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos, i altra normativa concordant i de desplegament,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2014, format pel
Pressupost d’aquesta entitat local i pel de l’empresa AISA, societat mercantil de capital
íntegrament municipal, així com aprovar, també de forma provisional, les bases d’execució
del pressupost i la plantilla de treballadors municipal (dins l'expedient hi ha tota la
documentació relativa al Pressupost, a les bases d'execució i a la plantilla de treballadors
municipal).
El resum del Pressupost general per capítols és el següent:
A) AJUNTAMENT
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

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

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

16.130.741,77
672.222,31
8.629.140,83
10.265.845,01
508.744,81
721.843,85
856.807,17

0,00
0,00
37.785.345,75
Euros
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a) Operacions no financeres
·

·

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

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

12.062.193,28
16.540.663,90
1.123.476,23
3.126.042,36
929.622,17
745.897,81

0,00
3.257.450,00
37.785.345,75

B) EMPRESA MUNICIPAL AISA
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

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

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

0,00
0,00
17.550,00
194.352,22
442.330,00
0,00
0,00

0,00
0,00
654.232,22
Euros

a) Operacions no financeres
·

·

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

432.429,82
180.427,40
0,00
0,00
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Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital
b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

41.375,00
0,00

0,00
0,00
654.232,22

SEGON: Declarar no disponible el crèdit de l'aplicació pressupostària 2014 230 929 27000
corresponent al Fons de Contingència.
TERCER: Sotmetre el Pressupost general a informació pública per un període de 15 dies
hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar, si s’escau,
reclamacions davant el Ple municipal, d’acord amb allò establert a l’article 20 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril i a l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
QUART: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, el
Pressupost general es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou
acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els preceptes
legals esmentats anteriorment.
_____________________
3

APROVACIÓ EXPEDIENT

3.1

EXP.: SPOV130002. APROVACIÓ EXPEDIENT PLURIANUAL DEL
PROJECTE
D’APLICACIÓ
DE
MESURES
D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA MUNICIPAL.

APROVACIÓ EXPEDIENT PLURIANUAL DEL PROJECTE D’APLICACIÓ DE
MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MUNICIPAL.
Expedient: SPOV130002.
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2866, de data 30 de desembre de 2011, es va
aprovar definitivament el Projecte d’obres de substitució de làmpades actuals de l’enllumenat
públic per làmpades d’inducció, de redacció municipal, amb un pressupost d’execució global
de 466.399 €, IVA inclòs, dels quals 266.000 €, IVA inclòs, corresponen a la Fase I del
projecte, una part del qual ja es troba executada, restant pendent la resta, prèvia tramitació del
corresponent expedient de contractació.
Atès, així mateix, el Projecte d’obres d’implantació de mesures d’estalvi i eficiència
energètica en edificis municipals de Barberà del Vallès, de redacció municipal, que té un
pressupost d’execució previst en 704.568,00 €, IVA inclòs, el qual es troba a l’actualitat en
tràmit d’aprovació per l’òrgan competent per raó del seu import així com pendent de
tramitació de l’oportú expedient de contractació.

11

Atès que ambdós projectes s’integren dins del conjunt de les actuacions en matèria
d’eficiència energètica, a desenvolupar en el Projecte global d’aplicació de mesures
d’eficiència energètica municipal.
Atès l’informe emès pels serveis tècnics de medi ambient i sostenibilitat local en què es
proposa fraccionar els imports de la inversió en funció del temps previst per a l’execució del
projecte d’obra.
Atès el que estableixen els articles 174 del RD 2/2004, del TRLRHL, els articles 79 i
següents del Reial Decret 500/1990, i les bases d’execució per a l’exercici 2013,
S’ACORDA:
PRIMER: Declarar inversió plurianual el Projecte global d’aplicació de mesures d’eficiència
energètica municipal, per un import total de 1.166.000 €, IVA inclòs, i aprovar les anualitats,
imports d’inversió i percentatges d’inversió següents:
Any 2013
Any 2014
Any 2015

462.800,00
300.000,00
403.200,00

39,69%
25,73%
34,58%

SEGON: Aprovar, per a les anualitats establertes al punt primer, el finançament previst del
projecte esmentat amb el detall següent:

PUOSC- Enllumenat
PUOSC- Edificis
DIPUTACIÓ- Enllumenat
DIPUTACIÓ- Edificis
57.000
Ajuntament- Enllumenat
Ajuntament- Edificis
ICAEN- Enllumenat

2013
133.000
79.936

2014
100.000
71.500
71.500

2015
27.000

71.500
79.800
98.564

50.000
7.000

131.700
187.500

TERCER: Comprometre al Ple de la Corporació a dotar pressupostàriament les quantitats
especificades en el punt anterior per atendre les obligacions que es derivin de la contractació
de l’execució del projecte global.
QUART: Continuar amb els tràmits necessaris per a l’aprovació del Projecte d’obres
d’implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica en edificis municipals de Barberà
del Vallès, així com a la contractació de les obres objecte del global Projecte d’aplicació de
mesures d’eficiència energètica municipal, per part de l’òrgan competent per raó de l’import
i/o procediment, tot condicionant les referides contractacions a l’efectiva obtenció del
finançament previst a l’apartat segon.

_____________________
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4

DISSOLUCIÓ

4.1

EXP.: UBCU100003. DISSOLUCIÓ D’UNA SOCIETAT D’ECONOMIA
MIXTA PER A LA PROMOCIÓ DE L’ESTALVI, L’EFICIÈNCIA I
DIVERSIFICACIÓ DE L’ENERGIA I LES ENERGIES RENOVABLES

DISSOLUCIÓ D’UNA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA PER A LA PROMOCIÓ DE
L’ESTALVI, L’EFICIÈNCIA I DIVERSIFICACIÓ DE L’ENERGIA I LES ENERGIES
RENOVABLES.
Expedient: UBCU100003.
Atès que mitjançant escriptura atorgada davant del notari de Barberà del Vallès, Sr. Luís
Pichó Romaní, en data 27 de juny de 2012, núm. de protocol 1289, es va procedir a la
constitució de la societat limitada denominada “BARBERÀ ENERGIA, SL”, a la vista del
resultat del procés de selecció de socis per constituir una societat d’economia mixta (en
endavant SEM) per a l’exercici d’activitats econòmiques en l’àmbit de les energies
renovables, que deriva de l’expedient municipal instruït per a l’exercici d’activitats
econòmiques en règim de lliure concurrència, i com a conseqüència d’allò acordat mitjançant
acord plenari de data 27 de juliol de 2011 i resolució de l’Alcaldia de data 21 de juny de
2012.
Atès que l’esmentada societat es va constituir mitjançant la participació de l’Ajuntament de
Barberà del Vallès, d’una banda, i de l’empresa Alterna Recursos Energètics, S.L., d’una
altra.
Atès l’informe emès pels serveis tècnics de medi ambient i sostenibilitat, segons el qual es
valora al mateix temps que es recomana la dissolució de la referida Societat d’Economia
Mixta, en tant en quant no disposa de capital suficient ni de capacitat de finançament
mitjançant tercers, el que es deu fonamentalment a les dificultats d’obtenció de finançament
per part d’entitats bancàries, així com per part de fons d’inversió i/o inversors privats, arran
de la situació de crisi econòmica i financera actual i dels canvis normatius més recents. En
particular, pel que fa als referits canvis normatius, són significatius els recollits a la Llei
15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat econòmica, que crea
una nova càrrega impositiva sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, i al Reial
Decret legislatiu 1/2012, de 27 de gener, de suspensió dels procediments de preasignació de
retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció
d’energia elèctrica a partir de cogeneració, fons d’energia renovables i residus.
Atès que davant d’aquesta situació, els serveis tècnics municipals proposen iniciar els tràmits
tendents a la dissolució de l’esmentada societat.
És per tot això que, a la vista dels informes tècnics emesos; de conformitat amb les
atribucions conferides a aquest òrgan per l’art. 22 de la Llei de 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i arts. 52 i 264 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
S’ACORDA:
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PRIMER: Aprovar en el que a la competència municipal es refereix la dissolució de la
Societat d’Economia Mixta denominada BARBERÀ ENERGIA, SL, constituïda mitjançant
escriptura pública atorgada davant del notari de Barberà del Vallès, Sr. Luís Pichó Romaní,
en data 27 de juny de 2012, pels motius que s’expliciten als antecedents del present acord, de
conformitat amb els informes tècnics emesos que consten incorporats a l’expedient, i en
conseqüència, iniciar els tràmits escaients per a la seva efectiva dissolució.
SEGON: Facultar indistintament l’alcaldessa i al tinent d’alcalde d’Urbanisme per tal que
puguin efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per executar l’acord anterior tant en nom
de l’Ajuntament com de la societat (devolució de garanties, liquidació..).
TERCER: Notificar aquesta resolució a l’empresa Alterna Recursos Energètics, SL , així com
a la representació de la societat, amb expressió dels recursos que s’hi poden interposar en
contra.
_____________________
5

DONAR COMPTE AL PLE

5.1

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.
_____________________
6.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

7.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

