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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm.
L'AJUNTAMENT EL DIA 27/12/2012.

12

REALITZADA PER

PLE

DE

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 27/12/2012, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinaria de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
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

2

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
POLICIA LOCAL
2.APROVACIÓ INICIAL
2.01.- EXP.: 01-T1-PC 12. APROVACIÓ INICIAL REVISIÓ PLA BÀSIC
D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
SERVEIS ECONÒMICS
3.APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
3.01.- EXP.: HAVV2012/03. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
PER A L'ANY 2013.
4.APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST
4.01.- EXP.: IAPG2012/01. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL,
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2013.
SERVEIS PERSONALS
5.APROVACIÓ MODIFICACIÓ
5.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE
L'ORDENANÇA GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
PER A LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME.
SERVEIS TERRITORIALS
6.APROVACIÓ DEFINITIVA
6.01.- EXP.: SMSV120002. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
ALCALDIA
7.APROVACIÓ PLA
7.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT (2012-2015).
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8.DONAR COMPTE AL PLE
8.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
9.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

10.-

PRECS I PREGUNTES.
DICTÀMENS

1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201211. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
28 de novembre 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 INICIAL

2.1

EXP.: 01-T1-PC 12. APROVACIÓ INICIAL REVISIÓ PLA BÀSIC
D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

APROVACIÓ INICIAL REVISIÓ PLA BÀSIC D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL DE
BARBERÀ DEL VALLÈS.
Expedient: 01-T1-PC 12.
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un pla bàsic
d’emergència municipal que garanteixi la coordinació i aplicació correcta del Pla de Protecció
Civil de Catalunya al seu àmbit territorial.
En compliment d’aquesta obligació, en sessió plenària de data 31 de maig de 2006 es va
aprovar el Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès segons document elaborat
amb aquesta finalitat, el qual va ser finalment homologat per la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya el dia 15 de desembre de 2006.
D’acord amb les previsions establertes a l’article 24 de la Llei 4/1997, abans esmentada, cal
que sigui revisat periòdicament cada quatre anys el referit pla i, fruït d’aquesta revisió,
aprovar i homologar novament el document corresponent pel mateix procediment
d’aprovació i homologació inicials.
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Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva
elaboració han procedit a revisar el Pla bàsic d’emergència municipal que va ser aprovat en el
seu dia tenint en compte, a més a més, les consideracions recollides amb motiu de les
diverses consultes realitzades davant el Servei Territorial de Protecció Civil de Catalunya. I,
com a conseqüència d’aquests treballs de consulta, revisió i adequació, s’han elaborat els
documents corresponents el contingut dels qual s’ajusta a les previsions establertes tant a
l’article 20 de la Llei 4/1997 com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil
municipals.
Així mateix, s’han fet consultes i s’ha comptat amb la participació dels diferents
departaments i seccions afectats per raó del seu objecte i contingut. D’igual manera, en data
17 d’octubre de 2012 es va fer la presentació del Pla a la Comissió Municipal de Protecció
Civil i als seus grups actuants.
I, finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi
l’elaboració dels Plans bàsic i específics d’emergència municipal segons així consta i queda
acreditat en aquest expedient.
D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del nou Pla
bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès, un cop revisat, d’acord amb el
procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida.
I és per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes també esmentats i
d’acord amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta
matèria estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció
Civil de Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar inicialment la revisió del Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del
Vallès segons documents elaborats pel tècnic municipal encarregat d’aquesta matèria en
col·laboració amb personal de la policia local; gabinet d’alcaldia; oficina de comunicació i
imatge; secció de benestar social i salut; secció de recursos humans; secció d’obres i
manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, d’aquest
ajuntament. El Pla bàsic que s’aprova inicialment consta dels documents següents:
- Document bàsic.
- Manuals d’actuació del pla
- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

5

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla bàsic pel període de 30 dies, durant
els quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 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.
TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap
al·legació.
QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del Pla bàsic d’emergència
municipal de Barberà del Vallès, una vegada sigui aprovat definitivament, a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació en exercici de les competències que li
atribueix l’article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 13
Vots en contra:
Abstencions: 8
_____________________
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APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES

3.1

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

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2013.
Expedient: HAVV2012/03.
Per acord plenari de data 31 d’octubre de 2012, es van adoptar els acords d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals que han de regir a primer de gener
de 2013.
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 8 de novembre de 2012.
En el termini d’exposició pública s’han formulat les al·legacions següents pels interessats que
es detallen a continuació:
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· Entitat urbanística de conservació del Pla Parcial Can Salvatella-Torre Mateu i Pla
Parcial Provasa, que proposa un nou article per regular l’exempció de la taxa d’entrada
de vehicles d’immobles ubicats als polígons industrials.
· Grup municipal de Plataforma ciutadana per Barberà:
- L’al·legació 1a proposa que les taxes i preus públics es facin amb criteris de
progessivitat per adaptar-los als diferents nivells de renda.
- L’al.legació 2a proposa fer el padró d’IBI amb diferents tipologies.
- L’al.legació 3a proposa augmentar l’IBI dels habitatges propietat d’entitats bancàries i
que no es dediquin a lloguer social.
- L’al.legació 4a proposa aplicar l’exempció en la taxa de clavegueram en els habitatges
que utilitzin pou cec per abocar aigües residuals.
· Grup municipal d’Iniciativa verds - Esquerra unida i alternativa:
- 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, i un recàrrec sobre immobles d’ús residencial desocupats.
- L’al.legació 4a proposa establir un increment d’un 5% a l’IAE.
- L’al.legació 5a proposa establir programa de subvencions a l’IVTM.
- L’al.legació 6a proposa establir programa de subvencions a l’IIVTNU.
- L’al.legació 7a proposa nou sistema de tarifes en la Taxa de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries.
- L’al.legació 8a proposa modificar el tram de la tarifa en la taxa de sanejament.
- L’al.legació 9a 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 10a proposa aplicar sistema de tarifació social en els abonaments anuals i
trimestrals a la Taxa de prestació de serveis a les instal.lacions esportives.
- L’al.legació 11a proposa aplicar un increment del 20 % a la Taxa per aprofitament de
Domini públic.
- L’al.legació 12a proposa l’exempció al preu públic per cessió d’espais i prestació
d’altres equipaments municipals.
- L’al.legació 13a proposa establir informes sobre l’apliació dels diferents beneficis
fiscals recollits a les Ordenances Fiscals siguin traslladats als regidors.
· Grup municipal de Partit Popular:
- L’al.legació 1a proposa adaptar el text de l’ordenança que regula l’IBI a les novetats
aprovades per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, introduir tipologies diferents per usos en
béns immobles, i estendre la subvenció prevista.
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- L’al.legació 2a proposa adaptar el text de l’ordenança que regula l’IAE a les novetats
aprovades per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, i introduir bonificacions per rendiment
net negatiu i bonificacions mediambientals.
- L’al.legació 3a proposa adaptar el text de l’ordenança que regula l’ICIO a les novetats
aprovades per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, i més concreció a l’annex de tarifes.
- L’al.legació 4a proposa adaptar el text de l’ordenança que regula l’IIVTNU a les
novetats aprovades per la Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos, i a les novetats aprovades per la Llei 7/2012, de 29
d’octubre, amb relació a actes no subjectes, base imposable, successors i responsables.
- L’al.legació 5a proposa l’eliminació de la limitació d’empreses homologades en la Taxa
per recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
- L’al.legació 6a adverteix de la Sentència de 12 de juliol de 2012 del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, dictada en els assumptes C-55/11, C-57/11 i C-58/11,
iniciats per Vodafone Espanya i France Telecom Espanya davant els ajuntaments de
Santa Amàlia, Tudela i Torremayor, i que tenien per objecte l’adequació al dret
comunitari de les Ordenances fiscals aprovades per aquests ajuntaments reguladores de
la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal.
- L’al.legació 7a proposa l’eliminació de la zona blava ampliada en la Taxa per
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica.
· Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell:
- L’al.legació 1a proposa la congelació dels impostos, taxes i preus públics.
- L’al.legació 2a proposa compensar els increments puntuals amb reduccions equivalents.
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,
ACORDS:
PRIMER: Estimar les al·legacions següents presentades pels interessats:
· Entitat urbanística de conservació del Pla Parcial Can Salvatella-Torre Mateu i Pla Parcial
Provasa:
Estimar l’al·legació parcialment aplicant un 25 % de bonificació a la quota als guals situats
als polígons industrials Can Salvatella-Torre Mateu i Provasa, donades les circumstancies
econòmiques actuals i amb el benentès de la vigència de les entitats urbanístiques de
conservació.
· Grup municipal de Plataforma ciutadana per Barberà:
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Estimar parcialment l’al·legació 4a i, per tant, incloure l’exempció en la taxa de
clavegueram en els habitatges que utilitzin pou cec per abocar aigües residuals, essent
proporcional a la part de la vivenda no connectada a la xarxa de clavegueram.
· Grup municipal d’Iniciativa verds - Esquerra unida i alternativa:
Estimar l’al·legació 13a i, per tant, facilitar els informes en el moment oportú.
· Grup municipal de Partit Popular:
Estimar parcialment l’al·legació 2a i, per tant, establir una bonificació del 10% per
rendiment net negatiu i per utilització d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies
renovables o sistemes de cogeneració (raons medioambientals).
SEGON: Desestimar les al·legacions següents presentades pels interessats:
· Grup municipal de Plataforma ciutadana per Barberà: al·legació 1a
· Grup municipal d’Iniciativa verds – Esquerra unida i alternativa: al·legacions 1a, 2a, 7a, 8a
i 10a i, parcialment, la 3a
Desestimar aquestes al·legacions 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.
Amb relació a la 7a al·legació, se sotmetrà a estudi en funció dels resultats de la gestió de
la taxa.
· Grup municipal de Plataforma ciutadana per Barberà: 2a al·legació
· Grup municipal de Partit Popular: 1a al·legació
Desestimar aquestes al·legacions, donat que les diferents tipologies de l’IBI es tindran en
compte un cop entri en vigor la propera revisió cadastral.
· Grup municipal de Plataforma ciutadana per Barberà: 3a al·legació
Desestimar aquesta al·legació perquè la normativa vigent de les hisendes locals no permet
modificar el tipus impositiu del IBI en funció de la titularitat dels immobles.
· Grup municipal d’Iniciativa verds – Esquerra unida i alternativa: al·legacion 3a, 5a i 6a
· Grup municipal de Partit Popular: al·legació 1a
Desestimar aquestes al·legacions, donat que les subvencions no són matèria a regular dins
les ordenances fiscals, sinó que es regulen segons la normativa de subvencions.
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· Grup municipal d’Iniciativa verds – Esquerra unida i alternativa:
Desestimar l’al·legació 3a, amb relació a l’establiment d’un recàrrec de l’IBI a les
vivendes desocupades, perquè no hi ha un reglament desenvolupador de la Llei d’hisendes
locals, tal com s’estableix, que reguli aquesta matèria.
Desestimar l’al·legació 4a perquè en la proposta d’aprovació de les ordenances fiscales ja
s’ha incrementat un 4% el tipus impositiu de l’IAE i la 1a categoria està al màxim permès.
Desestimar l’al·legació 9a i 12a perquè el nou sistema de control proposat no té en compte
criteris d’eficàcia i d’eficiència.
Desestimar l’al·legació 11a perquè la normativa estableix que els ingressos en concepte de
taxa per aprofitament de domini públic representaran el 1,5% dels ingressos bruts, i les
ordenances fiscals no ho poden desenvolupar.
· Grup municipal de Partit Popular:
Desestimar les al·legacions 1a, 2a, 3a i 4a, en relació amb adaptar el text de les ordenances
fiscals a les novetats aprovades per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, el R.D 6/2012 de 9 de
Març i el R.D. 19/2012 de 25 de Maig, en tot allò aprovat anteriorment a l’aprovació
inicial d’aquestes ordenances fiscals, segons la disposició addicional, que preveu que tota
normativa amb rang superior a les ordenances fiscals, tindrà efectes immediats i
automàtics, sense necessitat de prendre nou acord.
Es tindrà en compte l’al·legació 3a i se sotmetrà a estudi per exercicis posteriors.
L’al·legació 4a també es desestima perquè la matèria a regular correspon a una llei.
Desestimar l’al·legació 5a perquè la gestió proposada de la taxa no té en compte criteris
d’eficàcia i d’eficiència.
Tenir en consideració l’al·legació 6a amb relació a la Sentència de 12 de juliol de 2012 del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Desestimar l’al·legació 7a perquè no és matèria de les ordenances fiscals, si no del
reglament de la matèria específica.
· Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell:
Desestimar les al·legacions 1a i 2a perquè segons la normativa de les hisendes locals,
l’ajuntament té la potestat de decidir els ingressos, que es fixen en funció del Pressupost.
TERCER: Aprovar definitivament per a l’exercici de 2013 i següents les modificacions de les

10

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 % (Establer 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
QUART: Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident
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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
1.4Ordenança 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 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 28 de setembre de 2012, 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.
SETÈ: Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals es podrà interposar recurs contenciós
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administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 19
Vots en contra: 2
Abstencions:
_____________________
4

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST

4.1

EXP.: IAPG2012/01. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST
GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL
EXERCICI 2013.

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I
PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2013.
Expedient: IAPG2012/01.
Per acord plenari de data 28 de novembre de 2012 es va adoptar l’acord d’aprovació
provisional del Pressupost general, de les Bases d’execució i de la plantilla de personal per
l’exercici 2013.
L’acord esmentat ha estat exposat al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província de data 3 de desembre de 2012. Dins el termini d’exposició pública
s’han formulat les al·legacions següents pels interessats que es detallen a continuació:
-

GRUP MUNICIPAL
ALTERNATIVA

D’INICIATIVA

VERDS

–

ESQUERRA

UNIDA

I

La 1a al·legació proposa establir un model de presentació dels comptes municipals que
permeti comparar les previsions de l’exercici corrent amb les previsions inicials i amb les
previsions finals i execució d’exercicis no tancats, a nivell de programa i partida, i amb la
possibilitat d’explorar el detall de cada factura.
La 2a al·legació proposa publicar de manera periòdica i accessible a tota la ciutadania les
dades dels comptes municipals, salvaguardant les dades protegides per la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de caràcter personal.
La 3a al·legació proposa modificar, en benefici d’una major transparència, el concepte
“despeses diverses” que apareix reiteradament en diferents programes del Pressupost general.
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Si en el moment de l’aprovació no és possible substituir aquest concepte genèric per d’altres
que representin més fidelment la despesa, es proposa que en el 1r trimestre de 2013 es
traslladi al Ple municipal una modificació pressupostària que reculli aquesta proposta.
La 4a al·legació proposa establir una reducció de les partides 2013 200 912 conceptes 10000,
10001 i 16000 segons la taula següent:
Concepte
Assignació (part fixa) grup municipal
Assignació (part variable) grup municipal 2 membres
Assignació (part variable) grup municipal 4 membres
Assignació (part variable) grup municipal + de 4 membres
Assignació assistència plens
Assignació portaveus
Dedicació per a retribucions brutes fins a 25.000 € anuals
Dedicació per a retribucions brutes entre 25.000 € i 35.000 € anuals
Dedicació per a retribucions brutes entre 35.000 € i 50.000 € anuals
Dedicació per a retribucions brutes superiors a 50.000 € anuals

Reducció
proporcional
10%
10%
15%
20%
10%
10%
5%
10%
16%
25%

La 5a al·legació proposa dotar una partida per a la recuperació del Crèdit Variable en
Participació, tal i com preveu el Pla Local de Joventut 2011-2014, que estableix la posada en
marxa d’aquest projecte per a l’any 2013, i crear-la dins d’un dels programes següents:
Joventut, Participació i Educació.
La 6a al·legació proposa ampliar l’assignació de la partida 2013 420 943 46700, corresponent
a l’aportació al Consorci del Parc Central del Vallès, amb una previsió suficient per mantenir
l’activitat i la part del personal que continua formant part de la plantilla, vist que no s’ha
produït la ratificació de la seva dissolució per part de l’Ajuntament de Sabadell. Dotar la
partida amb la condició que, en el moment en què la prevista reestructuració de la Fundació
Barberà Promoció i l’empresa municipal AISA es dugui a terme, l’estructura resultant
incorpori els serveis i funcions que fins aquest moment realitzava el Consorci en l’àmbit de la
divulgació ambiental i la promoció i formació en energies renovables.
-

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

La 1a al·legació per ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles
a l’entitat local proposa establir un ajust per la liquidació del pressupost 2011 amb romanent
de tresoreria negatiu.
La 2a al·legació per ésser manifesta la insuficiència d’ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats per les quals estigui previst, proposa:
- Òrgans de govern: rectificar retribucions de l’equip de govern d’acord amb el règim de
dedicació aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió ordinària de 29 de juny de 2011,
reduir el nombre de regidories a set, retornar les retribucions de l’equip de govern a les
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-

-

-

-

-

quanties que estableix la Llei 39/2010, de 22 de desembre de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2011.
Personal fix: que les retribucions del personal municipal i les seves entitats i societats no
experimenti cap increment respecte a les vigents a 31/12/2012 i al llarg de 2013 no es pot
procedir a la incorporació de nou personal.
Personal temporal: mantenir les restriccions a la contractació de personal laboral temporal
i nomenament d’interins, atribuint-li un caràcter excepcional
Assegurances de vida i altres partides de despeses socials: durant 2013 no es podran fer
aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius que
continguin cobertura per jubilació.
Disminució de la càrrega financera: proposa la renegociació d’operacions de préstec a
llarg termini per reduir la càrrega financera.
Aprovació d’un pla de sanejament financer donat que l’ajuntament té estalvi net negatiu i
endeutament superior al 75%
Redimensionar l’Oficina de Comunicació i Imatge per reduir-ne el cost
Supressió de l’Oficina Municipal d’Habitatge tot integrant-la a l’ajuntament i reubicar-la
en espais municipals, així com amortitzar-ne una plaça.
Dissolució de la Fundació Barberà Promoció integrant els seus serveis d’assessorament
empresarial i orientació, formació i ocupació en el propi ajuntament o en AISA o EI
Barberà Inserta.
Canvi del model de gestió de les escoles bressol municipals a un model de gestió
indirecta de forma que s’ampliés els serveis a disposició de la ciutadania i l’aportació de
l’ajuntament es pogués reduir.
ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ

La 1a al·legació proposa fixar el salari màxim de l’alcaldessa en 1924.20€/mes i que per la
resta de regidors a temps complert o parcial les assignacions econòmiques es facin en
proporció al temps de dedicació i al límit d’assignació econòmica l’import abans esmentat per
a l’alcaldessa.
La 2a al·legació proposa suprimir la partida 2013 200 920 13001 Hores extres.
La 3a al·legació proposa suprimir la partida 2013 200 920 15200 Incentius al rendiment.
La 4a al·legació proposa suprimir la parttida 2013 200 920 23000, 23010, 23100, 23120
destinades a dietes i locomocions de personal directiu i no directiu.
La 5a al·legació proposa suprimir la partida 2013 001 922 22610, 226011 d’atencions
protocolàries de l’alcaldessa.
La 6a al·legació proposa reconsiderar les disminucions de les partides 2013 511 233 4800001,
2013 511 231 48000021 i 2013 512 232 48000 de benestar social de residències de gent gran,
ajuts a menjador, i atenció a persones nouvingudes.
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La 7a al·legació proposa reconsiderar l’augment de la despesa en capítol 2 destinada a l’àrea
d’esports per redistribuir els imports en altres àrees com educació, sanitat, atenció social i
joventut, i respecte a les al·legacions 1,2,3,4,5,6 que els estalvis de les supressions proposades
s’utilitzessin per dotar de millors polítiques en àmbits com l’educació, l’atenció social i
comunitària, salut, atenció a la població nouvinguda, joves i dona.
De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 169 i següents del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, s’adopta l’acord definitiu següent a proposta del tinent d’alcalde regidor
d’Hisenda,
S’ACORDA:
PRIMER: Desestimar totes les al·legacions presentades pels grups municipals d’Iniciativa
Verds- Esquerra Unida i Alternativa, del Partit Popular, i d’Esquerra alternativa per Barberà,
pels motius següents:
- GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA:
L’al·legació 1a: donat que la llei de transparència que s’està tramitant pel govern central té
previst fixar els models a presentar.
L’al·legació 2a: donat que ja es dóna compte al Ple de l’ajuntament de l’estat d’exercici del
pressupost i de la seva aprovació, liquidació i compte general.
L’al·legació 3a: donat que a l’ordre EHA/3565/2008 s’estableixen els conceptes econòmics
en els quals s’ha de distribuir el pressupost i no es poden afegir conceptes fora dels existents
ja que no tindria homogeneïtat amb la informació a rendir a Tutela financera, Sindicatura de
Comptes i Tribunal de Cuentas.
L’al·legació 4a: donat que des del govern central s’està treballant en la fixació dels sous i
assignacions de tots els càrrecs electes.
L’al·legació 5a: donat que s’ha acordat amb l’institut de La Romànica el mòdul pel 2013 de
“mediació comunitària entre iguals”.
L’al·legació 6a: donat que ja està ratificat l’acord de dissolució del Parc Central del Vallès
per part de l’ajuntament de Sabadell, havent-se perfeccionat l’acord pres pel Consell, i que
des de promoció econòmica de l’ajuntament ja s’estan seguint les formacions mediambientals
i en energies renovables.
-

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
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L’al·legació 1a: donat que el mateix article 193 en el seu punt dos 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,
preveu que si la reducció de despeses no resultés possible, es podrà acudir a la concertació
d’operació de crèdit pel seu import, cosa que l’ajuntament ja va fer amb l’aprovació del Pla
d’ajust pel ple de l’ajuntament, la seva valoració positiva per part del Ministerio de Economía
i la concertació d’un préstec amb el Banco Popular en data 30 de maig de 2012 per import de
4.205.249,75€.
L’al·legació 2a:
- Òrgans de Govern: donat que l’equip de govern ha optat per una organització concreta i ja
s’estan complint els aspectes retributius als quals es fa esment.
- Personal fix, personal temporal: donat que ja s’està complint amb els preceptes indicats
- Assegurances de vida i altres partides de despeses socials: donat que l’ajuntament no fa
aportacions a plans de pensió col·lectius.
- Disminució de la càrrega financera: donat que actualment les renegociacions d’operacions
de finançament són molt gravoses per a l’administració pública i l’objectiu de disminució
de la càrrega financera ja s’assoleix amb la simple execució del capítol IX de despesa
pressupostat per al 2013 i adequat al Pla d’ajust aprovat en el ple de 28 de març en
compliment del RDL 2/2012.
- Aprovació d’un pla de sanejament financer: donat que la llei només obliga a l’aprovació
d’un pla de sanejament en el cas que l’endeutament sigui superior al 110% dels ingressos
corrents liquidats.
-

ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ

Les al·legacions 1ª a 5a: donat que des de l’equip de govern es considera necessari
l’existència d’aquests crèdits amb les dotacions respectives per al bon funcionament del
l’ajuntament.
L’al·legació 6a: donat que l’import assignat és l’estimat per la regidoria de benestar social en
funció de l’efectiva demanda de subvencions pels conceptes relacionats.
L’al·legació 7a: donat que la diferència constatada al capítol 2 d’esports és el resultat de
l’absorció de l’antic Patronat Municipal d’Esports i els imports dotats suposen una reducció
efectiva de despesa comparativament amb el pressupost de 2012 del propi Patronat. En
conseqüència no existeix previsió de quantitats econòmiques sobrants per poder dotar més
imports altres àrees de despesa.
SEGON: Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici 2013, format pel
Pressupost d’aquesta entitat local i pel de l’empresa AISA, societat mercantil de capital
íntegrament municipal, així com aprovar, també de forma definitiva, les bases d’execució del
pressupost i la plantilla de treballadors municipal.
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El resum del Pressupost general per capítols és el següent:
A) AJUNTAMENT
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

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

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

0,00
0,00
38.048.300,14
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DESPESES

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

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

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

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

0,00
2.803.771,38
37.279.640,35

B) EMPRESA MUNICIPAL AISA
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

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

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

0,00
0,00
673.730,46
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DESPESES

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

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

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

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

0,00
0,00

TOTAL DESPESES

673.730,46
VOTACIÓ:

Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 15
Vots en contra: 2
Abstencions: 4
_____________________
5

APROVACIÓ MODIFICACIÓ

5.1

EXP.: XXXX. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
PARCIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE
BARBERÀ DEL VALLÈS PER A LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE L'ORDENANÇA
GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER A LA
CONVIVÈNCIA I EL CIVISME.
1. Per acord plenari de data 25 de juliol de 2012, es va adoptar l’acord d’aprovació inicial de
la modificació parcial de l’Ordenança General de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la
Convivència i el Civisme.
2. L’acord esmentat ha estat sotmès a informació pública i audiència mitjançant anuncis

20

publicats en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6238, de data 23 d’octubre de 2012, al Butlletí Oficial de la Província de
data 9 d’octubre de 2012 i al Diari de Sabadell de data 16 d’octubre de 2012.
3. Durant el termini d’informació pública atorgat s’han formulat les al·legacions següents per
part del Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
(ICV-EUiA) que es detallen, juntament amb la seva proposta respectiva:
Al·legació núm. 1:
Proposa treballar amb l’objectiu de segregar les normatives de naturalesa heterogènia en
ordenances específiques diferenciades de l’ordenança general de civisme. Arranjar les
diferents normes municipals de manera que es puguin presentar de forma sistematitzada, però
diferenciada, facilitant la revisió concreta de cada una de les ordenances, i la claredat
normativa. En aquest sentit, evitar la regulació de comportaments que ja estan regulats per
normes legals, a menys que això es justifiqui per una millora de cara a la ciutadania.
Al·legació núm. 2:
Proposa eliminar l’article que prohibeix “recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena
i els residus sòlids urbans dipositats a la via pública, tant dins del contenidor, com al seu
voltant.” En el seu defecte, establir de manera objectiva (valor mínim, estructura mínima) què
vol dir “ànim de lucre” per tal que no es persegueixi persones que aprofiten les deixalles com
a via de supervivència.
Al·legació núm. 3:
Proposa eliminar el nou article que regula l’accés a equipaments públics fora de l’horari
d’obertura, per estar tipificat aquest comportament dins del Codi Penal.
Al·legació núm. 4:
Proposa eliminar la prohibició d’anar despullat, despullada, parcialment despullat o
despullada. En tot cas, en el reglament d’accés als diferents equipaments, en casos específics
com el Teatre Municipal o l’Auditori Maria Feliu, determinar les prohibicions justificades per
motius d’higiene o salut pública, però no regular-ho a l’Ordenança amb caràcter general.
Al·legació núm. 5:
Proposa per tal de reforçar els aspectes positius i educatius de les polítiques de ciutadania i
civisme, establir que els ingressos generats a partir de les sancions imposades pel consum
d’alcohol i altres substàncies siguin destinats a programes comunitaris de cohesió social,
prioritzant les polítiques educatives i les mesures alternatives a les sancions econòmiques que
es preveuen a l’Ordenança.
Al·legació núm. 6:
Proposa establir un procediment de revisió de l’ordenança que permeti la participació del
conjunt del teixit associatiu, la ciutadania i els grups polítics, de manera prèvia a la tramitació
jurídico-administrativa de les modificacions, permetent una major flexibilitat i participació.
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Al·legació núm. 7:
Proposa establir una disposició transitòria o un punt addicional en la regulació de pancartes i
cartells, en què es comprometi un calendari realista per fer realitat els punts habilitats per a la
difusió dels cartells i informacions de les entitats i col·lectius de la ciutat, així com unes
normes consensuades per tal de garantir aquesta difusió mentre els punts habilitats no estiguin
disponibles.
Com a conseqüència de l’examen i valoració que s’ha fet de totes i cadascuna de les
al·legacions formulades; en exercici de les competències que sobre aquesta matèria
atribueixen al municipi, entre d’altres, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, el RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; de conformitat amb
el contingut dels articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; amb dictamen favorable de la
Comissió Informativa núm. 4 de 19 de desembre de 2012 i fent ús de les competències que,
amb caràcter indelegable, atribueix al Ple municipal l’article 52.2, d) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, abans esmentat, es proposa a aquest òrgan municipal
l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Respecte a les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública:
Desestimar l’al·legació núm. 1, presentada pel grup municipal d’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA, atès que els fets proposats
(segregació de normatives de naturalesa heterogènia, sistematització, l’ordenament i claredat
de la normativa municipal) ja es contemplen en el disseny i elaboració de les normatives
municipals.
Estimar parcialment l’al·legació núm. 2, presentada pel grup municipal d’INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA eliminant -de la
modificació inicialment aprovada del subapartat C de l’apartat 2 de l’article 109- el seguent
text: “... i si la recollida o aprofitament és amb ànim de lucre...”
El redactat definitiu del subapartat c) de l’apartat 2 de l’article 109 serà el següent:
“Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlids urbans dipositats a la
via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense autorització municipal i si amb
la recollida o aprofitament de les deixalles s’embruta la via pública.”
Desestimar l’al·legació núm. 3, presentada pel grup municipal d’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA, atès que es considera
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adient concretar en el cas municipal l’aspecte regulat, reforçant d’aquesta manera
reglamentació general existent.

la

Estimar l’al·legació núm. 4, presentada pel grup municipal d’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA i procedir a eliminar tot
l’article anomenat “Pràctica del nudisme o quasi nudisme” del capítol I, Comportament de la
ciutadania a l’espai públic, del Títol IV, Comportament de la ciutadania envers la comunitat.
Desestimar l’al.legació núm. 5, presentada pel grup municipal d’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA atès que l’objectiu de
l’ordenança es la regulació i sanció dels comportaments incívics, però no la regulació del
destí dels ingressos produïts per les infraccions, qüestió que forma part del pressupost
municipal, i que ja està contemplada indirectament en l’apartat de mesures assistencials.
Estimar l’al.legació núm. 6, presentada pel grup municipal d’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA. El redactat definitiu de la
disposició addicional tercera serà el següent:
“En tot cas, per tal de mantenir la seva vigència, l’Ajuntament analitzarà, cada dos anys, les
incidències i proposarà, si es considera adient, l’adequació de la mateixa, de tal manera que
l’any que no correspongui fer l’anàlisi, aquest es farà amb la participació ciutadana”
Desestimar l’al.legació núm. 7, presentada pel grup municipal d’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA atès que fa referència a
aspectes més metodològics i d’aplicació final de l’ordenança i no tant a aspectes susceptibles
de ser regulats en el text.
SEGON: Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de l’Ajuntament de
Barberà del Vallès per a la Convivència i el Civisme, una vegada incorporats els canvis
produïts per les al.legacions especificades en l’acord primer.
TERCER: Notificar-ho als interessats amb expressió dels recursos que siguin escaients.
QUART: Trametre a la Delegació del Govern de l’Administració de l’Estat i al Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, certificat de
l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança juntament amb còpia íntegra i fefaent
d’aquesta.
CINQUÈ: Procedir a la publicació de la modificació introduïda en l’Ordenança tant al Tauler
d’edictes municipal com al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com trametre a
continuació anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb referència del BOPB
on s’hagi fet la publicació abans indicada.
SISÈ: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la Regidora amb
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competència específica de gestió en matèria de Civisme, Sra. Elvira Maza Martínez, per a la
signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució dels acords aprovats.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 19
Vots en contra:
Abstencions: 2
_____________________
6

APROVACIÓ DEFINITIVA

6.1

EXP.: SMSV120002. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE BARBERÀ
DEL VALLÈS.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
Expedient: SMSV120002.
Vist els antecedents i la resta de circumstàncies de l’expedient de referència SMSV120002
incoat per a l’aprovació del Pla director de la xarxa de clavegueram del municipi de Barberà
del Vallès, segons projecte redactat per la societat Clavegueram de Barcelona, SA (CLABSA)
per encàrrec de l’Entitat metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
(EMSHTR), d’acord amb les previsions i objectius establerts en el Conveni subscrit en data
19 de febrer de 2008 entre l’EMSHTR i l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
Atès que el document abans identificat té com a objectius essencials analitzar les deficiències
actuals, funcionals i/o estructurals, de la xarxa de clavegueram del municipi i, a la vista del
seu resultat, proposar les actuacions conseqüents per a solucionar els problemes detectats, de
manera que es garanteixi el seu correcte funcionament donant així compliment als acords
assolits en el Conveni signat, i d’altra banda, fixant les pautes a seguir als efectes del seu
finançament i desenvolupament posterior.
Atès que per decret de l’alcaldia núm. 2.412, de data 26 d’octubre de 2012 es va resoldre
l’inici del procediment per a l’aprovació del Pla director abans esmentat i sotmetre’l a
informació pública, donat que per raó de les característiques de les actuacions previstes dur a
terme, la major part de les quals consisteixen en obra nova a la xarxa de clavegueram, es
considera oportú seguir el procediment previ d’informació pública per a l’aprovació
definitiva d’aquest tipus de document establert a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb la
finalitat de garantir els principis de publicitat i participació ciutadana normativament
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establerts.
Atès el resultat del tràmit d’informació pública mitjançant la publicació al BOPB de data, 9
de novembre de 2012 a què ha estat sotmès el document del Pla director de la xarxa de
clavegueram del municipi de Barberà del Vallès, durant el termini del qual no s’ha presentat
cap al·legació ni reclamació, conforme així s’acredita a la certificació lliurada pel secretari de
la Corporació que consta a l’expedient.
Atès que s’ha donat oportú trasllat a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus de la referida resolució d’alcaldia de data 26 d’octubre de 2012 a
l’objecte de posar en coneixement seu i als efectes escaients el contingut de la mateixa, sense
que aquesta entitat hagi manifestat cap disconformitat, al·legació ni reclamació. Extrem que
ha estat confirmat pels Serveis tècnics municipals, els quals, amb la finalitat de verificar la
inexistència de qualsevol objecció s'han posat en contacte amb la referida entitat segons així
es fa constar en l'informe emès amb aquesta finalitat.
És per tot això que, fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal
l’article 22 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
S’ACORDA:
PRIMER: Restar assabentats del resultat del tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació d’anunci al BOPB de data, 9 de novembre de 2012 a què ha estat sotmès el
document del Pla director de la xarxa de clavegueram del municipi de Barberà del Vallès,
durant el qual no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.
SEGON: Aprovar definitivament el Pla director de la xarxa de clavegueram del municipi de
Barberà del Vallès, segons projecte redactat per la societat Clavegueram de Barcelona, SA
(CLABSA) per encàrrec de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus (EMSHTR).
TERCER: Procedir a la publicació del contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB), amb inserció de l’anunci corresponent al tauler d’anuncis
municipal.
QUART: Donar trasllat del contingut del present acord pel seu coneixement i als efectes
escaients a l’EMSHTR, a la societat CLABSA, a l’empresa municipal SABEMSA i als
Serveis tècnics municipals.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
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_____________________

7

APROVACIÓ PLA

7.1

EXP.: XXXX. APROVACIÓ PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT (2012-2015).

APROVACIÓ PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (2012-2015).
- En data 11 de gener de 2011 la Junta de Govern Local va acordar endegar l’elaboració del
Pla Director de Cooperació Internacional de Barberà del Vallès. Donada l’especialització
requerida és necessari l’assessorament tècnic per al treball a realitzar i, atès que la pròpia
Diputació de Barcelona ens suggereix aquesta empresa com assessora especialitzada en
qüestions de cooperació internacional, es decideix la contractació de l’empresa
Desenvolupament i Societat: Estudis, SA, amb Cif A-58099052, per a l’elaboració de
l’esmentat Pla Director.
- Per a l’elaboració d’ aquest Pla Director de Cooperació i Solidaritat es va endegar un
procés participatiu que va involucrar activament a tots els departaments de l’ajuntament, tant
a nivell tècnic com polític, a la FBS i a les entitats del municipi.
- Un cop fets tots els treballs, per part de l’empresa contractada a tal efecte, es va remetre una
còpia del document a tots els Grups Municipals.
- Així doncs, un cop assolit l’objectiu principal pel qual es va decidir encarregar l’elaboració
d’aquest Pla Director, que era determinar l’orientació estratègica que la nostra ciutat vol
donar a la seva cooperació al desenvolupament en els propers quatre anys, ara procedeix la
seva aprovació.
En base a l’anterior, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Aprovar el "PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (2012-2015)", que
ha estat elaborat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb l’assessorament tècnic de
l’equip ESTUDIS i el suport tècnic i financer de la Diputació de Barcelona, segons document
annex a l’expedient.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra:
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Abstencions: 4
_____________________
8

DONAR COMPTE AL PLE

8.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
9.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

10.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va
aixecar la sessió a les 22:30 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

