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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 1

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)
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

ORDRE DEL DIA
1.-

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
SERVEIS PERSONALS

2.ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ
2.01.- EXP.: SSPP-N523-U043-2013/001. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT
MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.
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RÈGIM INTERIOR
3.MODIFICACIÓ
3.01.- EXP.: XXXX. MODIFICACIÓ ACORD COMPOSICIÓ COMISSIÓ
LIQUIDADORA DISSOLUCIÓ CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS.
4.MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
PSC RELATIVA A SOL·LICITAR QUE S'INCREMENTI L'IBI ALS PISOS
DESOCUPATS PROPIETAT DE LES ENTITATS FINANCERES.
4.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
CIU EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA.
4.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
CIU SOBRE EL DRET A DECIDIR.
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.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP2012012. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
27 de desembre de 2012, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
_____________________
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2

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ

2.1

EXP.: SSPP-N523-U043-2013/001. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ
DEL VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE
CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A
L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER AL SOSTENIMENT DEL
FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012.
Expedient: SSPP-N523-U043-2013/001.
1. Atenent l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el
Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de
zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.
2. Atenent a l’Acord de Govern de 16 de desembre de 2012 pel qual s’ha autoritzat el
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
3. Atenent a la clàusula tercera del conveni, on es condiciona el pagament de l’import de la
subvenció a l’acord del Ple municipal pel qual s’accepta aquesta.
4. Atesa la demanda de subvenció pel funcionament de les llars d’infants municipals que
l’Ajuntament de Barberà del Vallès va realitzar en data 26 de juny de 2012.
La Tinenta d’Alcaldia delegada en matèria d’Educació, la Sra. Mònica Maya González,
proposa al Ple Municipal l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barberà del Vallès per al sosteniment del
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal
per al curs 2011-2012, adjunt en aquest expedient.
SEGON: Acceptar la subvenció atorgada per un import de 409.500,00€, destinats a
l’escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300,00€ per alumne
equivalent, amb el detall següent:
Llar d'infants Rodona
57.200 €
Llar d'infants Xerinola
70.200 €
Llar d'infants La Rondalla46.800 €
Llar d'infants El Bosquet 42.900 €
Llar d'infants La Blava
96.200 €
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Llar d'infants La Baldufa 96.200 €
TERCER: Comunicar aquest acord a la Direcció general de Recursos del Sistema Educatiu
del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202 planta D, 08021 Barcelona).
QUART: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la Tinenta
d’Alcaldia delegada en matèria d’Educació, Sra. Mònica Maya González, per a la signatura
de tots els documents que sigui necessaris per la tramitació de la subvenció.
_____________________
3

MODIFICACIÓ

3.1

EXP.: XXXX. MODIFICACIÓ ACORD COMPOSICIÓ COMISSIÓ
LIQUIDADORA DISSOLUCIÓ CONSORCI PARC CENTRAL DEL
VALLÈS.

MODIFICACIÓ ACORD COMPOSICIÓ COMISSIÓ LIQUIDADORA DISSOLUCIÓ
CONSORCI PARC CENTRAL DEL VALLÈS.
Amb motiu de la dissolució del Consorci del Parc Central del Vallès, l'Ajuntament de
Barberà del Vallès va adoptar, en data 28.11.2012, acord establint que la composició de la
Comissió Liquidadora prevista en els acords de dissolució del referit consorci estava formada
per Antonio Báez Balbuena, Jordi Llonch Soler (en representació de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès) Francisco Bustos Garrido i Xavier Izquierdo Vilavella (en representació de
l'Ajuntament de Sabadell).
Posteriorment, l'Ajuntament de Sabadell va adoptar acord en el mateix sentit, en data
21.12.2012, establint que els representants d'aquest Ajuntament en la predita Comissió
Liquidadora eren Montserrat Capdevila Tatché i Joseph Abella Martínez.
En conseqüència, per tal d'esmenar les disfuncions que comporten els acords adoptats pels
respectius ajuntaments respecte de la composició de la Comissió Liquidadora del Consorci
del Parc Central del Vallès, es proposa l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Prendre coneixement de l'acord adoptat per l'Ajuntament de Sabadell, en data
21.12.2012, respecte dels membres designats per aquest per a formar part de la Comissió
Liquidadora prevista per a la liquidació del Consorci del Parc Central del Vallès.
SEGON: Modificar l'acord adoptat per l'Ajuntament de Barberà del Vallès, en data
28.11.2012, respecte dels membres que formen part de la Comissió Liquidadora prevista per
a la dissolució del Consorci del Parc Central del Vallès, establint, a l'efecte, que aquesta
Comissió Liquidadora quedarà formada per Antonio Báez Balbuena, Jordi Llonch Soler (en
representació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès) Montserrat Capdevila Tatché i Joseph
Abella Martinez (en representació de l'Ajuntament de Sabadell).
_____________________
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4

MOCIONS PORTAVEUS

4.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL PSC RELATIVA A SOL·LICITAR QUE S'INCREMENTI
L'IBI ALS PISOS DESOCUPATS PROPIETAT DE LES ENTITATS
FINANCERES.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC RELATIVA A
SOL·LICITAR QUE S'INCREMENTI L'IBI ALS PISOS DESOCUPATS PROPIETAT DE
LES ENTITATS FINANCERES.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"La fiscalitat ha de ser el major instrument de redistribució econòmica i social dels poders
públics i és la manera més directe perquè aquests puguin exercir la solidaritat, contribuint a la
cohesió social i a la prestació de serveis públics als seus veïns i veïnes. La regla bàsica d’un
sistema fiscal just és que tots els ciutadans i institucions han de contribuir al sosteniment de
les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica.
Necessitem un sistema fiscal més progressiu, re-distributiu i que generi recursos suficients
per prestar i sostenir els serveis públics fonamentals que demanden els ciutadans.
Especialment a l’actual situació de crisi econòmica que està afectant al nostre país i que cada
vegada pateixen major número de ciutadans, les institucions públiques han de contar amb
més recursos per poder atendre als que pitjor ho estan passant, els ajuntaments com a
administració més propera als ciutadans i que millor coneixen la realitat dels seus veïns, són
els que estan en millors condicions de fer aquest treball indispensable per al manteniment de
la cohesió social.
Son moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives,
solucions reals en definitiva. A l’actual escenari de crisi econòmica, en la que la minva
d’ingressos, el control del dèficit i els deutes contrets pels ajuntaments fan indispensable la
revisió urgent de la fiscalitat municipal, és imprescindible que les diferents institucions i
entitats col·laborin d’acord amb la seva capacitat econòmica.
Davant d’aquesta realitat, el Grup Socialista de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, considera
que no és admissible que davant l’esforç solidari exigit a tots els ciutadans, davant el drama
social que estem vivint amb l’augment constant del número de desnonaments a famílies que
no poden fer front a la seva hipoteca com a conseqüència de la crisi, hi hagi pisos desocupats
propietat de les entitats bancàries. Aquestes són en bona mesura responsables de la crisi, i no
podem permetre que aquestes rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap
responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.
Per tots aquests motius presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els següents
ACORDS:
MOCIÓ

6






Realitzar un cens municipal dels pisos desocupats a mans de les entitats bancàries
amb l’objectiu de procedir a l’augment de l’IBI a tots ells.
Desenvolupar reglamentàriament els criteris per qualificar que es un pis desocupat a fi
i efecte de que els ajuntaments puguin exigir un recàrrec de fins al 50 % de la quota
liquida del IBI per bens immobles d’ús residencial que es trobin desocupats tal i com
preveu actualment la Llei d’hisendes locals. Per tant solucionar el buit legal que
existeix.
Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del
Congrés de Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis."
_____________________

4.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL CIU EN DEFENSA DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CiU EN DEFENSA
DEL MODEL D'ESCOLA CATALANA.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"Atès que l'esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d'Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per
part del ministre d'Educació, Jose lgnacio Wert, atempta greument contra el model
d'immersi6 lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d'Educació (LOE) donava el mateix rang a l'assignatura de
llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentencia del Tribunal
Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte d'ensenyament,
sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d'educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de
coneixement d'ambdues llengües al finalitzar l'ensenyament obligatori, tal com acrediten els
resultats de les proves d'avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d'immersió lingüística ha contribuït de manera
decisiva a millorar l'ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat
d'oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposats, l'Ajuntament de Barberà del Vallès aprova la següent moció, adoptant
els següents
ACORDS
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l'esborrany de Llei Orgànica de Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d'Educació.
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Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Ensenyament en la
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti
a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que està
en plena consonància amb els principis educatius recollits a l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i que és l'eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua,
assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d'aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes."
_____________________
4.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL CIU SOBRE EL DRET A DECIDIR.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CiU SOBRE EL
DRET A DECIDIR.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"En els últims anys i, especialment, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional sobre
l'Estatut, s'ha produït entre els catalans/es un increment del malestar sobre l'encaix entre
Catalunya i Espanya.
 La evolució social i la incorporació de nous sectors, menys compromesos amb
processos històrics, a les tesis sobiranistes.
 La frustració generada pel desafortunat procés d'aprovació de I'Estatut, ple
d'agressions i desqualificacions gratuïtes, i en el que un tribunal de qüestionada
legitimitat, va deixar sense efectes els acords del Parlament de Catalunya, les Corts
Espanyoles i la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum.
 La percepció, justificada, d'un tracte fiscal injust, subratllat i agreujat per la crisi
econòmica.
 El permanent qüestionament per part de les institucions de l'estat del ple
reconeixement del caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic del Estat
Espanyol i dels consegüents drets del nostre país.
Ha portat a molts catalans/es a veure en la modificació de l'actual estructura de l'Estat, la
solució de tots els nostres problemes.
Totes aquestes raons i sentiments van confluir en la massiva manifestació de 1'11 de
setembre, una de les més multitudinàries de l'historia de la democràcia i en la que, l'esperit
majoritari dels manifestants era la reivindicació sobiranista.
Aquest procés, també ha donat peu a un intens debat ciutadà als mitjans de comunicació i a
les xarxes socials, sobre la fórmula més convenient d'expressar i gestionar el nostre
Autogovern.
Considerem que és positiu que en un país democràtic cap tema sigui tabú i que la política
sigui, per sobre de tot, la resultant de la voluntat dels seus ciutadans.
Considerem també que la unitat del nostre poble ha estat un valor universalment acceptat per
les forces catalanistes i que la millor garantia d'èxit és compartir un projecte comú.
Per aquestes raons el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa l'adopció dels

8

següents
ACORDS:
PRIMER.- La defensa del dret dels catalans a decidir el seu destí comú.
SEGON.- La necessitat de portar a terme una consulta a la ciutadania, amb totes les garanties
democràtiques, per tal de conèixer, de forma inequívoca, la voluntat dels catalans/es.
TERCER.- Donar suport al Parlament de Catalunya en el procés que permeti fer efectiva la
consulta al poble català.
QUART.- El compromís de protegir i defensar, com un valor fonamental, la cohesió social i
la voluntat d'unitat del nostre poble.
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a la mesa del Parlament, a la mesa de les Corts
Espanyoles i als grups parlamentaris."
_____________________
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.
_____________________

