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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 2 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 26/02/2014.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 26/02/2014, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MARÍA MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JUAN ANTONIO GRIMALDO DUEÑAS ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

2

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
SERVEIS GENERALS

2.APROVACIÓ PLANS
2.01.- EXP.: 05-T1-PC 12/14. APROVACIÓ INICIAL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
PER RISC RADIOLÒGIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM RADBARB).
2.02.- EXP.: 09-T10-PC 13/14. APROVACIÓ INICIAL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
PER RISC DE SISMES DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM SISMIBARB).
SECRETARIA GENERAL
3.MOCIONS PORTAVEUS
3.01.- EXP.: 2014N0600006. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER ESTABLIR UN MARGE
TEMPORAL GRATUÏT A ZONES D'ESTACIONAMENT LIMITAT DE
BARBERÀ DEL VALLÈS.
3.02.- EXP.: 2014N0600007. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE REBUIG A LA CESSIÓ D'ESPAIS
MUNICIPALS A ORGANITZACIONS O PARTICULARS PER PROMOURE LA
SECESSIÓ O LA INSUBMISSIÓ FISCAL.
3.03.- EXP.: 2014N0600008. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOL·LICITANT QUE NO ES CEDEIXI EL
PADRÓ MUNICIPAL PER A REALITZAR CAP REFERÈNDUM IL·LEGAL.
ALCALDIA
4.PROPOSTA
4.01.- EXP.: 2014N5140001. PROPOSTA ACORD DE PLE D'APROVACIÓ DE LA
FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL
CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
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5.DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: 2014N0170001. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
PRESIDÈNCIA.
6.MOCIONS D'URGÈNCIA.
6.01.- EXP.: 2014N0600009. MOCIÓ CONTRA LA LLEI DE L'AVORTAMENT.
7.-

PRECS I PREGUNTES.

QÜESTIÓ PRÈVIA
Com qüestió prèvia, abans de l'inici del debat dels punts que configuren l'ordre del dia de la
sessió plenària, la senyora del Frago dóna compte de la recepció a la Secretaria General, en
data 14 de febrer de 2014, de la credencial de regidor corresponent al senyor Juan Antonio
Grimaldo Dueñas, remesa per la Junta Electoral Central. Al seu torn, informa també que el
senyor Grimaldo ja havia emplenat prèviament, davant el secretari de la Corporació, tota la
documentació preceptiva per poder prendre possessió del càrrec. Raó per la qual, en trobar-se
aquest present a la sala de sessions, la senyora del Frago el va convidar a prendre possessió i
incorporar-se a la sessió plenària.
El senyor Grimaldo, tot seguit, va prometre el compliment fidel de les obligacions del càrrec,
amb els altres pronunciaments de rigor segons el format legal establert a aquest efecte,
prenent possessió del càrrec de regidor i passant seguidament a ocupar el corresponent lloc en
l'estrada municipal.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2014N018000001. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat
dia 29 de gener de 2014, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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2

APROVACIÓ PLANS

2.1

EXP.: 05-T1-PC 12/14. APROVACIÓ INICIAL PLA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL PER RISC RADIOLÒGIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS
(PAM RADBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC RADIOLÒGIC DE
BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM RADBARB ).
Expedient: 05-T1-PC 12/14.
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 plans d’emergència
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil
de Catalunya al seu àmbit territorial.
En compliment d’aquesta obligació, en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès .
Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.
Conforme a les previsions anteriors, es va encarregar a l’empresa Adedma la realització d’ un
pla d’actuació municipal, d’acord amb les previsions derivades del Pla Especial
d’emergències per accidents radiològics a Catalunya (RADCAT), aprovat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya. I, com a conseqüència dels treballs de consulta realitzats, 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.
Finalment, s’ha comprovat que l’aprovació d’aquest pla no genera despeses econòmiques.
D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del Pla
d’actuació municipal per risc radiològic de Barberà del Vallès (PAM RADBARB ), d’acord
amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida, per remissió de
l’article 18.4.
És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes esmentats i
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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 el Pla d’actuació municipal per risc radiològic de Barberà del
Vallès (PAM RADBARB ), segons documents elaborats per l’empresa Adedma.
El Pla d’actuació municipal que s’aprova inicialment consta dels documents següents:
-

Manuals d’actuació del pla
Annexos generals
Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla 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 d’actuació municipal
RADBARB , 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.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
2.2

EXP.: 09-T10-PC 13/14. APROVACIÓ INICIAL PLA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL PER RISC DE SISMES DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM
SISMIBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE SISMES DE
BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM SISMIBARB ).
Expedient: 09-T10-PC 13/14.
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 plans d’emergència
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municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil
de Catalunya al seu àmbit territorial.
En compliment d’aquesta obligació, en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès .
Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguin
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.
Conforme a les previsions anteriors, es va encarregar a l’empresa Adedma la realització d’ un
pla d’actuació municipal, d’acord amb les previsions derivades del Pla Especial
d’emergències per risc sísmic a Catalunya (SISMICAT), aprovat pel Govern de la Generalitat
de Catalunya. I, com a conseqüència dels treballs de consulta realitzats, 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.
Finalment, s’ha comprovat que l’aprovació d’aquest pla no genera despeses econòmiques.
D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del Pla
d’actuació municipal per risc sísmic de Barberà del Vallès (PAM SISMIBARB ), d’acord amb
el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida, per remissió de l’article
18.4.
És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes 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 el Pla d’actuació municipal per risc sísmic de Barberà del
Vallès (PAM SISMIBARB ), segons documents elaborats per l’empresa Adedma.
El Pla d’actuació municipal que s’aprova inicialment consta dels documents següents:
-

Manuals d’actuació del pla
Annexos generals
Programa d’implantació i seguiment
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SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla 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 d’actuació municipal
SISMIBARB , 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.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
3

MOCIONS PORTAVEUS

3.1

EXP.: 2014N0600006. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER ESTABLIR UN
MARGE TEMPORAL GRATUÏT A ZONES D'ESTACIONAMENT
LIMITAT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR
PER ESTABLIR UN MARGE TEMPORAL GRATUÏT A ZONES
D'ESTACIONAMENT LIMITAT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
Expedient: 2014N0600006.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, el text íntegre de la qual
es transcriu a continuació:
"Al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el Municipio ejerce competencias en materia de ordenación
del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
atribuye a los municipios competencia para la regulación mediante Ordenanza Municipal de
Circulación, de "los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución
de los aparcamientos entre todos los usuarios, como la necesaria fluidez del tráfico rodado
y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de
estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos... ".
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A fin de garantizar la equitativa distribución entre los usos de las vías urbanas haciendo
compatible la distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios y permitir la rotación
normal del movimiento de vehículos, los municipios suelen establecer sistemas de control de
los tiempos de aparcamiento. Así, se conoce como zona de estacionamiento limitado a
aquellas áreas de aparcamiento en las que el Consistorio competente regula mediante una
Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) el estacionamiento de su ciudad con tal de
mejorar la rotación de los vehículos y facilitar la movilidad de las personas.
Pero puede afirmarse sin exageración que su correcta regulación influye no sólo en la libre
circulación de vehículos y personas sino incluso también en el efectivo ejercicio de otros
derechos como el de acceso al puesto de trabajo, el disfrute de servicios tan imprescindibles
como los sanitarios, educativos, culturales, comerciales, etc., La calidad de la vida en la
ciudad tiene mucho que ver con el acertado ejercicio y la adecuada organización de los
servicios públicos y gestión del dominio público. Y la disponibilidad de espacios para el
estacionamiento de vehículos, su ocupación temporal de un modo limitado y rotativo, de
manera que sea posible su reparto entre los eventuales usuarios a las diferentes horas del día,
puede formar parte de ese conjunto de medidas que sirven para paliar los aspectos negativos
de una realidad social -la del incremento constante de vehículos que circulan por las
ciudades- que afecta a intereses que, por ser de todos, adquieran la condición de intereses
colectivos.
Ahora bien, para atender a tales necesidades puede emplearse mecanismos no necesariamente
recaudatorios, como puede ser el empleo de discos que se autogestionan, o la colocación de
un ticket gratuito para un determinado periodo. Contrariamente, el establecimiento de este
tipo de zonas de estacionamiento limitado con una finalidad eminentemente recaudatoria
desvirtúa su utilidad social.
Nuestro municipio posee dos áreas de zona de estacionamiento limitado (zona A y zona B) en
el centro de la ciudad. La recaudación municipal de la tasa por estacionamiento de vehículos
para 2014 se estima en más de 143.000 euros anuales, que supone un incremento de casi un
20% respecto al año anterior.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Barberà del Vallès propone el establecimiento un
margen temporal gratuito en zonas de estacionamiento limitado. La medida busca, sobre todo,
facilitar las gestiones rápidas de los ciudadanos que se mueven en coche por la ciudad. Se
trata también de una forma de que la ciudadanía entienda que la zona azul no es una
estrategia municipal recaudatoria, sino una medida necesaria para garantizar la rotación de
estacionamientos en los lugares con más demanda.
Por todo esto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Barberà del Vallès propone al Pleno
Municipal la aprobación y adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Establecer que la obligación de pago de la tasa por el estacionamiento de vehículos
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de tracción mecánica en las vías públicas nacerá cuando se trate del estacionamiento de
vehículos de duración limitada una vez transcurridos los primeros 30 minutos desde que se
efectuó el estacionamiento en las vías públicas comprendidas en las zonas determinadas.
Segundo: Modificar los actuales parquímetros con tal de posibilitar la introducción del
número de la matricula que permita controlar el disfrute de este margen temporal gratuito.
Tercero: Informar a la ciudadanía de los cambios las características de la zona azul a través
de los medios de comunicación públicos municipales."
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
3.2

EXP.: 2014N0600007. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE REBUIG A LA CESSIÓ
D'ESPAIS MUNICIPALS A ORGANITZACIONS O PARTICULARS PER
PROMOURE LA SECESSIÓ O LA INSUBMISSIÓ FISCAL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE REBUIG A LA CESSIÓ D'ESPAIS MUNICIPALS A ORGANITZACIONS
O PARTICULARS PER PROMOURE LA SECESSIÓ O LA INSUBMISSIÓ FISCAL.
Expedient: 2014N0600007.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, el text íntegre de la qual
es transcriu a continuació:
Davant de la cessió de locals municipals, particularment sales de plens municipals, a
l'Assemblea Nacional Catalana per celebrar actes públics on es defensa la convocatòria d'una
consulta sense la autorització de les Corts Generals sobre la secessió de Catalunya d'Espanya,
i es promou la insubmissió fiscal -mitjançant el pagament dels impostos estatals a altres
administracions- els regidors del Partit Popular Català exigeixen als alcaldes que siguin
respectuosos amb el jurament o promesa que van fer quan varen assumir els seus càrrecs.
Tots els alcaldes i els regidors han jurat o s'han promès "complir fidelment les obligacions del
càrrec amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya.”
Recordem que l'article 1 de l'Estatut declara que "Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el
seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i amb aquest
Estatut, que és la seva norma institucional bàsica".
Cedir locals per promoure accions d'aquesta naturalesa entra en contradicció amb el
compromís de respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
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Des del Partit Popular volem que no es contribueixi a generar una falsa idea de legitimitat que
només portarà decepció i tensió social. Per aquest motiu el Grup Municipal del Partit Popular
proposa al Ple Municipal l'aprovació i adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Que no es cedirà cap espai municipal, inclòs el Saló de Plens d'aquest ajuntament a
cap organització o particular que vulgui promoure la secessió o la insubmissió fiscal, en
contradicció amb el que disposa l'Estatut de Catalunya.
Segon: Que els membres del Govern municipal de l'Ajuntament de Barberà actuïn amb
lleialtat envers l'Estatut i la Constitució, d'acord amb el compromís que varen fer per assumir
el càrrec.
Tercer: Que el Govern Municipal impulsarà la modificació de les ordenances i reglaments
municipals que sigui necessària per garantir que l'ús privatiu dels equipaments municipals en
cap cas tindrà fins contraris a l'ordenament jurídic.
VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 17
Abstencions:
_____________________
3.3

EXP.: 2014N0600008. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOL·LICITANT QUE NO
ES CEDEIXI EL PADRÓ MUNICIPAL PER A REALITZAR CAP
REFERÈNDUM IL·LEGAL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR SOL·LICITANT QUE NO ES CEDEIXI EL PADRÓ MUNICIPAL PER A
REALITZAR CAP REFERÈNDUM IL·LEGAL.
Expedient: 2014N0600008.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal del Partit Popular, el text íntegre de la qual
es transcriu a continuació:
"EXPONE
El artículo 149.1.32 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia
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exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
El artículo 41 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
regula el acceso a los datos censales. El apartado 2 del citado artículo establece que "Queda
prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el
censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial."
El artículo 139 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
establece que: "Serán castigados con las penas de seis meses a dos años y de multa de seis a
veinticuatro meses los funcionarios públicos que: lncumplan las normas legalmente
establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral."
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su
articulo 16.3 que "los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones
públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean
necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos
en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes."
Una condición que no se cumple en este caso porque la Generalitat no tiene competencias
para realizar la consulta. De hecho, el Congreso de los Diputados responderá en los próximos
meses con un rotundo no a la petición que aprobó Parlament de Cataluña el pasado 16 de
enero de 2014, para que la Generalitat asuma esta competencia.
La Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña en su artículo establece en su
artículo 24: "1. Todas las personas, los órganos y las instituciones que intervienen en las
operaciones reguladas por esta Ley tienen la obligación de mantener el secreto estadístico
sobre la información estadística. 2. El deber de guardar el secreto estadístico se mantendrá
incluso después de que las personas obligadas a preservarlo hayan finalizado sus actividades
profesionales o su vinculación con los órganos que hacen o tienen estadísticas."
De acuerdo con lo que establece el artículo 15 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Barberà del Vallès, proponemos al Pleno, la adopción de la siguiente
MOCIÓN
Instar a la Alcaldesa a no ceder el censo electoral de nuestro municipio, en el supuesto caso
que el Gobierno de la Generalitat lo solicitara para elaborar un censo con el propósito de
utilizarlo en el referéndum ilegal que quieren convocar para el próximo 9 de noviembre de
2014."
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VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 17
Abstencions:
_____________________
4

PROPOSTA

4.1

EXP.: 2014N5140001. PROPOSTA ACORD DE PLE D'APROVACIÓ
LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA
L'AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27
DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL.

DE
DE
DE
LA

PROPOSTA ACORD DE PLE D'APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CONFLICTE EN DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE
27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL .
Expedient: 2014N5140001.
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van haver de
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desenvolupista, especulatiu i afavoridor
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics per
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i
socioculturals de la nostra societat, fruit dels fenòmens migratoris, dels nous models
familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats
que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del
S. XX i en aquesta primera dècada del S. XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic
de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat i de defensa dels
drets de la ciutadania, i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per
pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços, els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en
la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als
serveis que presten.
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El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta
emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que
suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per
garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que
vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i
l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el
principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en
la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la
capacitat de resposta dels governs locals.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
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El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment
garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no
vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER: Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia
local contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que
s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional .
SEGON: A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado , conforme a l’establert en
l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional , per
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas , a petició de l’entitat local
de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local ), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER: Facultar i encomanar l’alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris
per portar a terme els acords primer i segon, i expressament per a l’atorgament d’escriptura de
poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Sra. Virginia
Aragón Segura, col.legiada número 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per
tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, de forma solidària i
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local , seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins
a obtenir sentència ferma i la seva execució.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra: 4
Abstencions:
_____________________
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5

DONAR COMPTE AL PLE

5.1

EXP.: 2014N0170001. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
PRESIDÈNCIA.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
Expedient: 2014N0170001.
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
_____________________
6.

MOCIONS D'URGÈNCIA.

6.1

EXP.: 2014N0600009. MOCIÓ CONTRA LA LLEI DE L'AVORTAMENT.

MOCIÓ CONTRA LA LLEI DE L'AVORTAMENT.
Expedient: 2014N0600009.
L’Alcaldia dóna compte del manifest presentat en data 17 de febrer de 2014 per les
associacions de dones de la ciutat: Braç a Braç, Dones.com i Kol·lectiu de Dones de Barberà,
així com de l’escrit presentat en data 26 de febrer de 2014 per les mateixes associacions on
donen trasllat de la recollida de signatures d’adhesió al mateix.
A la vista d’aixó proposa l’aprovació del Manifest al Ple de la Corporació, el text íntegre del
qual es transcriu a continuació:
"Davant l'anunci, per part del govern del Partit Popular, de reformar l'actual Llei orgànica
2/2010 de Salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, les
organitzacions de dones de Barberà del Vallès, les entitats i les persones sotasignats
Manifestem:
La nostra total indignació davant el retrocés en el reconeixement dels drets sexuals i
reproductius de les dones, que suposaria la possible reforma de la llei.
La nostra absoluta negativa a acceptar una retallada en la llibertat i autonomia de les

16

dones en relació a la seva sexualitat i a decidir sobre la seva maternitat. Si no podem
decidir no som lliures.
El nostre desacord amb el fons argumental, retrograd, manipulador i ideològic, pel
qual es vol portar a terme la reforma.
El nostre rebuig a que la vulneració dels drets de les dones sigui un dels segells de la
ideologia conservadora.
La nostra indignació davant la desprotecció jurídica i el risc de les dones, que sense
recursos econòmics es veuran avocades a la clandestinitat.
El nostre desacord amb el fet que una dona no pugui accedir a la maternitat, amb l'ajut
de la reproducció assistida, sense la figura de la família tradicional, potenciant el
model paternalista actual.
El nostre total rebuig a la prohibició i penalització de l'avortament.
Per tot aixo:
Exigim:
Que s'estableixi un marc jurídic que no permeti que cada vegada que hi hagi un canvi de
govern es puguin vulnerar els drets reproductius de les dones i la seva capacitat de decidir i
que impedeixi retrocedir i perdre drets adquirits.
Que es garanteixin els drets sexuals i reproductius de les dones, tal i com recullen normatives
tant europees com internacionals.
Que es recuperin els serveis suprimits a la ciutat en matèria de formació sexual i afectiva en
l'ensenyament secundari i l'assessorament psicològic a les dones en tots els àmbits, així com
el servei de ginecología.
· Que el governs de l'estat i català garanteixin que les dones puguin exercir els seus
drets i que l'avortament sigui una prestació sanitària gratuïta i normalitzada dins la
sanitat pública, fent que el personal sanitari pugui exercir la seva tasca sense
intimidacions.
· Que es respecti el nostre dret a decidir sobre els nostres cosos i les nostres vides, fent
prevaldre la nostra llibertat de consciència, i no d'acord a un prototip de feminitat que
discrimina a les dones.
· Que es despenalitzi l'avortament."
_____________________
D'acord amb el que disposen els arts. 82.3 i 97.2 del Reial Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre , pel qual s'aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales , al no haver estat dictaminat prèviament aquest punt de
l'ordre del dia per la corresponent Comissió Informativa, resulta necessari, amb caràcter previ
al seu debat i votació de fons, ratificar la seva inclusió en l'ordre del dia de la sessió. Tot
seguit, aquesta va quedar aprovada per unanimitat, donant lloc a continuació al corresponent
debat i votació de fons, amb el resultat següent:
VOTACIÓ:
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Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra: 4
Abstencions:
_____________________
6.2

EXP.: 2014N0160003. PROPOSTA REESTRUCTURACIÓ CÀRRECS
REPRESENTATIUS EN L'AJUNTAMENT, A INICIATIVA DEL GRUP
MUNICIPAL PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ (PCPB).

PROPOSTA
REESTRUCTURACIÓ
CÀRRECS
REPRESENTATIUS
EN
L'AJUNTAMENT, A INICIATIVA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
CIUTADANA PER BARBERÀ (PCPB).
Expedient: 2014N0160003.
La renúncia al càrrec de regidor del membre corporatiu Sr. Juan José Rodríguez González i la
incorporació com a regidor, en substitució d'aquest, del Sr. Juan Antonio Grimaldo Dueñas ha
motivat per part del grup municipal Plataforma Ciutadana per Barberà la presentació d'un
escrit comunicant a la Presidència la nova organització funcional de l'esmentat grup
municipal, una vegada produït el canvi esmentat, interessant a aquesta que es prengui
coneixement i, quan sigui menester, se'n adoptin els acords pertinents.
És per raó d’això esmentat que, atenent aquesta petició i aprofitant també per actualitzar les
persones que actuaran com a secretari, amb referència exclusiva a la composició de
cadascuna de les Comissions Informatives de l’Ajuntament, es proposa al Ple municipal
l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Confirmar l’adscripció de la senyora Carmina Pérez Barroso en la Comissió
Informativa núm. 1, en representació del grup municipal Plataforma Ciutadana per Barberà.
Aquesta comissió estarà assistida pel Secretari general accidental de la Corporació, senyor
José Antonio Martínez Martínez, que actuarà també com a secretari de la mateixa.
Segon.- Adscriure a la senyora Sílvia Fuster i Alay en la Comissió Informativa núm. 2, en
representació del grup municipal Plataforma Ciutadana per Barberà i en substitució del Sr.
Juan José Rodríguez González.
Aquesta comissió estarà assistida pel tècnic d’administració general senyor Antonio Cárceles
Jurado, que actuarà com a Secretari de la mateixa.
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Tercer.- Adscriure al senyor Juan Antonio Grimaldo Dueñas en la Comissió Informativa núm.
3, en representació del grup municipal Plataforma Ciutadana per Barberà i en substitució de
la senyora Sílvia Fuster i Alay.
Aquesta comissió estarà assistida pel tècnic senyor Àlex García Cañadas, que actuarà com a
Secretari de la mateixa.
Quart.- Confirmar l’adscripció del senyor Josep Torrella i Olivé en la Comissió Informativa
núm. 4, en representació del grup municipal Plataforma Ciutadana per Barberà.
Aquesta comissió estarà assistida pel tècnic senyor Lluís Carol Andrés, que actuarà com a
Secretari de la mateixa.
Cinquè.- Confirmar l’adscripció de la senyora Carmina Pérez Barroso en la Comissió
Informativa Especial de Comptes, en representació del grup municipal Plataforma Ciutadana
per Barberà.
Aquesta comissió estarà assistida per la Interventora accidental de la Corporació, senyora
Núria Castellà i Pouget, que actuarà com a Secretària de la mateixa.
_____________________
D'acord amb el que disposa l'art. 91.4 del Reial Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel
qual s'aprova el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales , al no haver estat dictaminat prèviament aquest punt per la corresponent
Comissió Informativa, resulta necessari, amb caràcter previ al seu debat i votació de fons,
realitzar la votació per a la declaració d'urgència i la seva inclusió en l'ordre del dia de la
sessió. Tot seguit, aquesta va quedar aprovada per unanimitat, donant lloc a continuació al
corresponent debat i votació de fons, amb el resultat següent:

APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
7.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 22:00
hores, de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que
es celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Un cop aprovada aquesta acta, es transcriurà el seu contingut en el llibre d’actes corresponent,
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en folis numerats i degudament legalitzats amb el segell de la Corporació.

L’alcaldessa presidenta,

Ana del Frago Barés

El secretari general acctal.,

José Antonio Martínez Martínez

