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DICTÀMENS

1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201301. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
30 de gener de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
_____________________
2

APROVACIÓ MANIFEST

2.1

EXP.: SSPP-SPGE130003. APROVACIÓ MANIFEST DEL 8 DE MARÇ DE
2013. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

APROVACIÓ MANIFEST DEL 8 DE MARÇ DE 2013. DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES.
Expedient: SSPP-SPGE130003.
1. Atès que el dia 8 de març és el Dia Internacional de les Dones.
2. Atès que la Comissió de Polítiques per a la Igualtat de la Federació de Municipis de
Catalunya ha aprovat un manifest per commemorar aquest dia.
A proposta de la Regidora de Programes Transversals i Adjunta a Comunicació, la Sra. Elvira
Maza Martínez, es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar l’adhesió al manifest en els termes següents:
"MANIFEST 8 DE MARÇ DE 2013
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les dones i homes compromesos amb la
igualtat hem de recordar que cal un fort compromís dels governs locals i de la ciutadania amb
la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes als municipis. Reivindiquem que
aquests compromisos han d’anar acompanyats d’accions en pro de la igualtat i la conciliació
per part d’altres Administracions supralocals i dels agents econòmics i socials existents.
Reivindiquem que són imprescindibles els recursos econòmics de totes les administracions
per fer possible ciutats amb igualtat real.
Les discriminacions en l’àmbit laboral, en l’obtenció de prestacions socials com la de viduïtat
i de jubilació, en la imatge que s’ofereix en els mitjans de comunicació, en el repartiment del
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treball domèstic, són injustícies presents que tenen les seves conseqüències més extremes en
la feminització de la pobresa i la violència masclista. Malgrat els avenços fets, aquestes
discriminacions encara existeixen en els nostres pobles i ciutats.
Volem aixecar la veu per dir que, davant la situació de crisis global, s’estan aplicant mesures
que vulneren els drets de les dones i la seva dignitat com a dones treballadores, alhora que
repercuteix negativament, fent retrocedir en aspectes relacionats amb la corresponsabilitat en
les tasques de sosteniment de la vida, dins i fora de la llar.
Volem reivindicar, avui més que mai, l’esperit primigeni del 8 de març i el reconeixement de
totes les dones que d’una manera visible han contribuït a l’avenç dels drets dels quals gaudim
les dones. En aquesta data tan significativa, exigim la necessitat d’avançar en l’equitat de
gènere, fent polítiques actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant els drets de
les dones amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i democràtica.
Volem una Catalunya i un món cohesionat, solidari, lliure de patriarcat, sense violéncies i
sense discriminacions per raó de sexe, amb una valoració de tots els treballs, també el no
remunerat, amb una igualtat laboral efectiva, on es reconeguin i s’atenguin les aportacions i
les necessitats de les dones; en definitiva una Catalunya on els espais públics i privats, els
horaris, els serveis i les normes que ens condicionen la vida, s’organitzin afavorint el
repartiment de les tasques i les oportunitats entre homes i dones.
Aquest 8 de març volem recordar i fer un homenatge a totes aquelles dones i homes que, al
llarg de la història i a tots els països del món, han lluitat contra les discriminacions per raó de
sexe i han estat un exemple i un referent per a la lluita dels Drets de les Dones i la igualtat.
Aquest 8 de març, renovem el nostre compromís actiu en el treball diari per tal d’aconseguir
unes ciutats i un món sense discriminacions, lliure de patriarcat i de sexisme.
Per això, volem recordar que per acabar definitivament amb aquestes discriminacions cal que
les dones s’empoderin i siguin presents a tots els espais de decisió, de manera normalitzada,
en la mateixa proporció que estan presents en la societat. Sense aquesta presència, totes les
polítiques d’igualtat seran parcials i insuficients. La plena participació de les dones en
condicions d’igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació en els processos
de presa de decisions i l’accés al poder, és fonamental per a la consecució de la igualtat, el
desenvolupament i la pau.
Instem el desplegament total de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat
Efectiva de Dones i Homes, d’on es recull que els poders públics han d’establir mesures que
assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes.
Demanem la modificació respecte la Llei de Bases Locals necessària perquè un càrrec electe
pugui exercir el seu dret de votar en cas de permís de maternitat o paternitat o per baixa per
malaltia greu, perquè considerem que és una mesura concreta que pot afavorir la presència de
dones en espais de decisió en igualtat de condicions i la conciliació de la vida familiar amb la
participativa.
Per això, la ciutadania, els partits, les associacions i els ens locals, han de comprometre’s en
aquests objectius:
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Implementar accions transversals amb tots els àmbits de la ciutat per tal de garantir unes
relacions entre els gèneres lliures de sexisme.
Fomentar l’associacionisme i la participació de les dones i homes que treballin per la
igualtat de gènere.
Augmentar el pes de les dones en els espais de participació en els ens locals, promocionar
els consells de participació i garantir que les dones no quedaran excloses en cap espai.
Que les associacions vetllin per la presència de dones al seu sí a tots els nivells, inclosos
els de decisió.
Donar el màxim suport a les polítiques locals transversals per a la igualtat d’oportunitats i
drets de les dones, liderades per regidories de les dones o d’igualtat de gènere, dotant-les
d’infraestructures i recursos.
Aprofundir en la democràcia paritària.
Vetllar perquè sigui efectiva la decisió de les dones respecte als seus drets reproductius i
sexuals.

Un cop més, en el Dia Internacional de les Dones, amb tots aquests compromisos volen
recordar que queda molt per fer i que els municipis han de ser construïts per homes i dones,
des de la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diversitat i que totes les Administracions han
de dotar dels recursos suficients per fer-ho possible.
2.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de continuar treballant per
aconseguir una veritable igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
3.- Fer difusió del present acord a través del web municipal."
_____________________
3

ADHESIÓ

3.1

EXP.: UGOH130001. ADHESIÓ A CONVENI PER A LA CREACIÓ D'UN
FONS SOCIAL D'HABITATGES.

ADHESIÓ A CONVENI PER A LA CREACIÓ D'UN FONS SOCIAL D'HABITATGES.
Expedient: UGOH130001.
Aquest Ajuntament ha tingut coneixement, a través de la Federació de Municipis de
Catalunya, del “Conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges” subscrit en data
17 de gener de 2013 pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment i de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la Plataforma del
Tercer Sector, i el sector bancari, el qual dóna compliment a la DA del Reial Decret Llei
27/2012, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris.
Aquest fons s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge amb
posterioritat a l’1 de gener de 2008 i que es troben en alguna de les situacions de
vulnerabilitat i risc social assenyalades al conveni, i que no són altres que les previstes en el
RD Llei 27/2012.
El 25 de gener de 2013, en sessió plenària de la Comissió d’Habitatge de la Federació de
Municipis de Catalunya, es va sotmetre a estudi el referit conveni i es va acordar recomanar
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als seus socis l’adhesió al mateix mitjançant el procediment establert en la seva clàusula
vuitena.
Considerant que és també voluntat d’aquest Ajuntament pal·liar el drama social dels
desnonaments, amb aquesta finalitat vol aprofitar totes les mesures que es posin al seu abast,
raó per la qual es considera d’interès municipal l’adhesió al conveni esmentat, atenent a la
recomanació formulada, a més de tenir en compte el fet que part de les entitats creditícies
signants també operen en aquest municipi amb possibilitat de pisos disponibles.
És per tot això que, a la vista dels antecedents esmentats; de conformitat amb l’informe emès
pels Serveis Tècnics municipals, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan
municipal l’article 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 de la recomanació formulada per la Federació de Municipis de
Catalunya respecte a l’adhesió al “Conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges”
subscrit en data 17 de gener de 2013 pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment
i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la
Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari, segons document que hi ha a l’expedient.
SEGON: Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al “Conveni per a la creació d’un Fons
Social d’Habitatges”, conforme al procediment que disposa la seva clàusula Vuitena,
mitjançant l’adopció d’aquest acord i la subscripció del protocol corresponent, que figura
com Annex II al Conveni referit.
TERCER: Facultar a la senyora Ana del Frago Barés, en qualitat d’Alcaldessa-Presidenta
d’aquesta Corporació municipal, per a formalització i subscripció del protocol d’adhesió que
figura com Annex II al “Conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges” , amb
tramesa a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), juntament amb
certificat d’aquest acord.
QUART: Fer partícips de l’abast i contingut del citat conveni tant a l’Oficina Municipal
d’Habitatge com a la Secció de Benestar Social de l’Ajuntament, amb encàrrec de posar en
pràctica les mesures de protecció i reforç que s’hi estableixen envers la consecució dels seus
objectius.
CINQUÈ: Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya així com
donar-li publicitat mitjançant la seva difusió a través dels serveis municipals i inserció dels
anuncis corresponents, tant al taulell d’anuncis com a la pàgina web municipal.
_____________________
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4

CONSTITUCIÓ ÒRGAN

4.1

EXP.:
UPNU130001.
CONSTITUCIÓ
AMBIENTAL MUNICIPAL.

DE

L'ÒRGAN

TÈCNIC

CONSTITUCIÓ DE L'ÒRGAN TÈCNIC AMBIENTAL MUNICIPAL.
Expedient: UPNU130001.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Territorials del qual es desprèn la
conveniència de que aquest Ajuntament es doti del seu propi òrgan tècnic ambiental per
exercir les funcions que preveu l’article 38.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, així com aquelles altres que consten en el
mateix informe i que s’indicaran a la part dispositiva del present acord.
Atès, que conforme així es posa de manifest a l’informe emès, d’una banda, els municipis
amb una població entre 20.000 i 50.000 habitants, com és el cas de Barberà del Vallès, poden
constituir un òrgan tècnic ambiental per exercir les dites funcions, que en cas contrari
corresponen a l’òrgan tècnic ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb
l’article 14.E, c) de la Llei 31/2010, de 3 d’agost de l’Àrea Metropolitana, en relació amb
l’esmentat article 38 del la Llei 20/2009. I d’una altra banda, que l’Ajuntament de Barberà del
Vallès disposa de la capacitat tècnica i de gestió suficient per a la constitució d’aquest òrgan.
Atès que l’existència de l’òrgan tècnic ambiental municipal ha de permetre l’agilització de la
tramitació de determinats procediments subjectes a la normativa ambiental, amb la
conseqüent reducció dels terminis de resolució d’aquests procediments, perquè s’evitarà la
tramitació externa, i com a conseqüència més dilatada en el temps, dels informes que ha
d’emetre.
En virtut del que preveu l’esmentat article 38 de la Llei 20/2009; amb el dictamen favorable
de la comissió informativa d’Urbanisme, Obres, Activitats,Mobilitat, Trànsit i Transport,
Espai Públic i Serveis, Polítiques d’Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, i patrimoni
Històric-Arquitectònic; i en exercici de les competències que atribueix al ple l’article 52.2, e)
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: Crear l’òrgan tècnic ambiental municipal, de caràcter permanent, que, amb efectes
a partir de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es
reunirà amb la periodicitat que es determini, però com a mínim mensualment, i que estarà
integrat per personal municipal, amb la composició següent:




Un/a enginyer/a tècnic o superior adscrit/a a l’Àrea de Serveis Territorials, que actuarà de
president.
Un/a arquitecte adscrit/a a l’Àrea de Serveis Territorials.
Un/a tècnic/a de sanitat, adscrit/a a l’Àrea de Serveis Personals.
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Un/a funcionari/ària de l’escala d’administració general, amb grup professional A.1 o C.1,
adscrit/a a l’Àrea de Serveis Territorials, que actuarà com a secretari/ària.

SEGON: Assignar a l’òrgan tècnic ambiental municipal les funcions següents:
1a. Les previstes per la Llei 20/2009, les normes que la desenvolupin i, en el seu cas,
substitueixin.
2a. Emetre informe i/o avaluació ambiental en els projectes d’equipaments i serveis de
titularitat municipal.
3a. Procediments iniciats d’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental i no finalitzats, en els casos en que és preceptiu
l’informe de suficiència i idoneïtat, així com l’avaluació ambiental de l’òrgan tècnic muncipal
ambiental.
4a. Procediments iniciats d’acord amb la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental i no finalitzats, en els casos en que és
preceptiu l’informe d’avaluació ambiental de l’òrgan tècnic ambiental municipal.
5a. Qualsevol altre funció que li atribueixin les ordenances municipals.
Quan n’hi hagi aspectes jurídicament controvertits en els assumptes que s’hi sotmetin a
aquest òrgan, s’haurà de demanar també un informe als serveis jurídics adscrits a l’Àrea de
Serveis Territorials.
TERCER: Facultar a l’alcaldia per a què dicti els actes necessaris per a l’execució del present
acord, en particular per a la designació de les persones que integraran l’òrgan tècnic
ambiental municipal de conformitat amb els requeriments professionals indicats a l’ordinal
primer, i per a la concreció de la periodicitat i els dies en què se celebraran les reunions en
funció del volum d’expedients i assumptes a revisar, i dels terminis per a la seva resolució.
QUART: Notificar aquest acord al servei que correspongui del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als serveis municipals escaients per raó de les seves
funcions.
CINQUÈ: Fer públic aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
_____________________
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5

MOCIONS PORTAVEUS

5.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL CIU PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO
CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL CiU PER
RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A
CATALUNYA.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha fet
un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d'austeritat per tal de
donar compliment a les exigències europees.
Atès que l'Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 0,7%
del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es presten i
la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment injust, per
recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi
pertocaria com a màxim l'assumpció d'una tercera part del que Europa exigeix a l'Estat
espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d'Economia, Andreu
Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l'alça l'objectiu de dèficit imposat
per al 2013, passant del 0,7% del PIB a 1'1,5%, distribució raonable i justa atenent a les
despeses de cada administració.
Atès l'informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull propostes
del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest que la
carrega de l'ajustament s'ha de repartir de forma justa entre totes les administracions, tenint en
compte els serveis que cada una presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels
ministeris que han transferit les seves competències pero que encara existeixen sense poder ni
tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la
compra d'equipaments militars nous i cars.
Atès que no és admissible que l'Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i
de polítiques d'austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu dèficit a
les administracions que realment presten serveis a les persones en educació, sanitat, serveis
socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del
benestar.
Atès que els municipis catalans des de l'any 2010 també han hagut d'aplicar un conjunt de
mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l'estabilitat pressupostaria. Si bé és cert que
el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d'austeritat i d'ajust pressupostari a tots
els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la
despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l'activitat i les retribucions del personal
d'aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb rigor i
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austeritat.
Per tot això, el grup municipal de CiU proposa al Ple municipal l'adopció dels acords
següents:
Primer.- Reclamar al Govern de l'Estat espanyol que revisi a l'alça l'objectiu de dèficit
imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera
part de l'objectiu global del 43% del PIB. El que no és admissible és que l'Estat centrifugui
les exigències i la responsabilitat d'assolir els objectius marcats per Europa cap a les
Comunitats Autònomes i les administracions locals.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències
dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i
cultura, així com també retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou
armament, i deixi d'asfixiar les administracions
que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són els veritables prestadors
de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d'estabilitat pressupostaria als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin
limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de
Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol."
_____________________
5.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL PSC RELATIVA AL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE
CATALUNYA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC RELATIVA AL
DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"La Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut aprovat en referèndum per
una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser interpretada per molts com la
confirmació que les ànsies d’autogovern de bona part dels catalans i catalanes no cabien ja en
la Constitució Espanyola.
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent
malestar fiscal català, tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat.
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist
agreujada amb motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a
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Catalunya, així com l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs
espanyols del model de finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut i la
manca de sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya.
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat expressada per una
majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes, és necessari assolir un acord
entre el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya que estableixi la celebració a
Catalunya d’un referèndum en el marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes
puguin pronunciar-se sobre quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la
resta d’Espanya.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès acordi:
Instar el Govern català a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i
les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els
següents principis:
El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític
i podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els governs català i espanyol,
a través d’un referèndum, en el marc de la legalitat, en el qual es plantegi una pregunta
clara a la qual s’hagi de respondre de forma inequívoca.
El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament democràtic,
garantint la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en especial per part de les
institucions i els mitjans de comunicació públics, a través de la deliberació i diàleg en el si
de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui
l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana tingui
tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui
la seva participació en el procés."
_____________________
5.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL PSC RELATIVA A RECLAMAR EL MANTENIMENT DEL
CONTRACTE PROGRAMA PEL QUE FA A SERVEIS SOCIALS BÀSICS
I MANTENIMENT DEL PLA CONCERTAT.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC RELATIVA A
RECLAMAR EL MANTENIMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA PEL QUE FA A
SERVEIS SOCIALS BÀSICS I MANTENIMENT DEL PLA CONCERTAT.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"A dia d’avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar de la
pobresa, un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions mínimes necessàries i
hi ha gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya (segons l’EPA). Si a això hi afegim
l’esgotament de les ajudes de protecció social com la prestació per atur o la Renda Mínima
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d’Inserció, el risc d’exclusió social és cada cop més elevat. Hi ha més pobres i aquests ho són
més que abans i difícilment poden cobrir les necessitats bàsiques, és a dir, alimentació i
sostre. Però tot i això, el govern del PP segueix desmantellant l’ Estat del Benestar i retallant
en polítiques d’atenció a les persones mentre el govern de CiU es centra en el debat sobre la
independència i la invasió competencial –qui té el poder de què- oblidant que el prioritari i el
necessari i urgent és defensar els drets de la ciutadania i garantir el seu benestar.
El Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un programa que va suposar el
desenvolupament actiu de prestacions bàsiques de serveis socials basat en el cofinançament
per part de l’Estat i corporacions locals d’aquells projectes amb l’objectiu de proporcionar a
la ciutadania serveis socials que cobreixin les seves necessitats bàsiques i consolidar una
àmplia xarxa de serveis socials municipals per desenvolupar les prestacions de serveis socials
d’atenció primària, entre les que es trobaven l’ajuda a domicili i la teleassistència, previstes a
la Llei de Dependència (Llei 39/2006).
Després que s’ hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el pressupost del
Govern Socialista del 2011 (en el que es destinaven 12.293.386,92€ a Catalunya) i en un 40%
respecte el 2012 (destinant sols 3.896.106,49€), el passat 30 de gener la Ministra Ana Mato
no va desmentir les darreres noticies sobre que el Govern deixarà de finançar el Pla, eliminant
també dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 el programa de Teleassistència en un
moment en què les peticions d’ajuda per emergència social s’han incrementat un 200%, i
posant així en greu perill la xarxa més bàsica de protecció cap aquestes persones. D’altra
banda, a Catalunya, el govern de CiU ho mira sense recordar que en aquesta matèria té
competències exclusives i obligatòries i per tant, té l’obligació de garantir i atendre a la
ciutadania desatesa per la dreta espanyola.
Des del PSC considerem necessari un compromís ferm del Govern de la Generalitat per tal de
garantir la sostenibilitat econòmica del sistema i arreglar la situació dramàtica a la que ens
poden abocar les retallades realitzades pel ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del
Govern d’Espanya. El Partit dels Socialistes de Catalunya creu que és de màxima necessitat
que la Generalitat defensi els interessos dels catalans i catalanes a qui més està colpejant la
crisi i garanteixi els recursos dels contractes programa amb els ajuntaments, mantingui les
prestacions socials bàsiques i asseguri els drets socials i l’exercici de la igualtat d’oportunitats
de tots els catalans i catalanes.
Per tot l’ exposat fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a les retallades realitzades
pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya ja que les
administracions locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de serveis,
sense que aquest vagi acompanyat de finançament.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que exigeixi al govern mantenir la
corresponent aportació pressupostària vers el Programa de Teleassistència i el Pla Concertat,
atès que aquest és fonamental per poder desenvolupar una xarxa de Serveis Socials d’atenció
primària.
Tercer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya mantenir el contracte programa amb la dotació
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pressupostària adequada per fer front a les necessitats dels serveis socials bàsics.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Consellera de Benestar i
Família, entitats municipalistes, FMC i ACM, Govern de l’Estat i a tots els representants dels
agents socials."
_____________________
5.4

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL PSC DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA
POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA
PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE SUPORT A
LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN
PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de
l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha
provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i
de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més greu,
la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada a
desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del sobreendeutament.
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari.
Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de
l’actual i creixent problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir
les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda familiar
per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho
necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que
impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores,
que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris,
garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el
màxim de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i creditors i
l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de
Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les
entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençut
que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de
l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de
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govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al
conjunt de catalans i catalanes.
Per tot això, reiterem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la
regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i
acordem:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a que, arran de les signatures recollides a tota Espanya,
que superen amb escreix i validen la ILP, presenti de forma urgent a les Corts Generals un
projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos que
afecti la residència habitual.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de
comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de
desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o
tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les
entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o
d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a
establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de
seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i
assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de
perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció
a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les
administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels
processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de
que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles
persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc d’exclusió
acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos anys , que
permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones i famílies a fi i
efecte del seu reallotjament segur i assequible.
Setè.- Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del
Senat, etc."
_____________________
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6

DONAR COMPTE AL PLE

6.1

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.
_____________________
7.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

8.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

