1

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 3

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 ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ORDRE DEL DIA
1.-

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
CULTURA

2.SUBVENCIONS
2.01.- EXP.: 7/13. SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CURS 2011-2012.
SERVEIS ECONÒMICS
3.RECONEIXEMENT
3.01.- EXP.: IPRC 2013/02. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

2

4.MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
4.01.- EXP.: HAVV2013/01. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
MUNICIPALS PER A L’ANY 2013.
SERVEIS TERRITORIALS
5.CONCESSIÓ
5.01.- EXP.: UBCU130001. CONCESSIÓ DRET D'ÚS LOCAL MUNICIPAL UBICAT A
RDA. STA. MARIA, 213 PER DESTINAR-LO A CENTRE SANITARI DE
REHABILITACIÓ I TRACTAMENTS.
6.RECURS DE REPOSICIÓ
6.01.- EXP.: UBVV070004. ESTIMACIÓ PARCIAL RECURS DE REPOSICIÓ.
7.DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI PARC
CENTRAL DEL VALLÈS.
SECRETARIA GENERAL
8.MOCIONS PORTAVEUS
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA EN
DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I CONTRA LES
RETALLADES A RÀDIO BARBERÀ.
8.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
ACABAR AMB LA IMPUNITAT DELS DEUS ANYS DE GUERRA I OCUPACIÓ
A L'IRAQ.
8.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
EXIGIR EL MANTENIMENT DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS.
8.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
SOL·LICITAR L'APROVACIÓ D'UNA LLEI PEL MÍNIM VITAL DE LES
PERSONES.
8.05.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
RECLAMAR L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS SAHARAUÍS DEL
CAMPAMENT GDEIM IZIK.
ALCALDIA
9.DONAR COMPTE AL PLE
9.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
10.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

3
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PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201303. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
27 de febrer de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
_____________________
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SUBVENCIONS

2.1

EXP.: 7/13. SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CURS
2011-2012.

SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CURS 2011-2012.
Expedient: 7/13.
1. Atès el capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre que regula les subvencions i les transferències de
la Generalitat de Catalunya.
2. Atès el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya que regula els convenis de
col·laboració entre administracions públiques.
3. Atès l’article 200.2 d la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’ensenyament que disposa que el
Departament pot subvencionar ensenyaments de règim especial.
4. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, el mòdul
de subvenció que s’aplica per al curs 2011-2012, és de 230 euros per alumne i curs
escolaritzat en escola de música i 150 euros per alumne i curs escolaritzat en escola de dansa,
d’edat compresa entre 4 i 18 anys.
5. Atès la voluntat municipal d’articular una proposta formativa en l’àmbit musical, adreçada
als ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès mitjançant l’Escola Municipal de Música.
6. Atès la sol·licitud de subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a les escoles de música i dansa – Curs 2011/2012.
7. Atès la proposta de 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 l’Escola de Municipal de Música, per al curs 2011-2012.

4

En conseqüència, a proposta de la tinenta d’alcalde regidora de Cultura, es proposa l’adopció
del següent
ACORD:
PRIMER: Acceptar la subvenció per al finançament de les despeses de funcionament i les
despeses de personal docent de l’Escola Municipal de Música per a l’escolarització del curs
2011-2012, per un import de 82.340,00 euros.
SEGON: Aprovar la signatura del conveni, adjunt a aquest expedient, 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 l’Escola de Municipal de Música,
per al curs 2011-2012.
TERCER: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la tinenta
d’alcalde de Cultura i Festes, Sra. M. Teresa Colomer i Mur, per a la signatura de tots els
documents que sigui necessaris per a la tramitació.
_____________________
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RECONEIXEMENT

3.1

EXP.: IPRC
CRÈDITS.

2013/02.

RECONEIXEMENT

EXTRAJUDICIAL

DE

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Expedient: IPRC 2013/02.
Vistes les memòries elaborades pels diferents tècnics d’aquest ajuntament i subscrites per les
àrees gestores de les despeses d’aquest expedient.
Vistes les factures que es relacionen, en el document adjunt a la present proposta, per
despeses realitzades durant l’exercici 2012 que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost
de l’exercici esmentat per manca de dotació pressupostària o bé per tancament i liquidació del
mateix.
Vist l’informe d’Intervenció número 2013/09, que compta amb la conformitat de Secretaria i
allò que estableixen els articles 26.2 c) i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, i les bases 36 i 37 de les Bases
d’execució del pressupost per a l’exercici 2011, referent al reconeixement extrajudicial de
crèdits.
Per tot l’exposat anteriorment,
S’ACORDA:
Procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió administrativa de les
actuacions, i aprovar la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es

5

relacionen, en els documents adjunts, per import total de 298.430,07 euros corresponents a
l’exercici 2012.
_____________________
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MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL

4.1

EXP.: HAVV2013/01. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I
PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L’ANY 2013.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L’ANY
2013.
Expedient: HAVV2013/01.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons.
FONAMENTS DE DRET
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1. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. L’article 175 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en què s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals.
3. Memòria del Regidor d’Hisenda i l’informe de la Intervenció municipal.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa
l’adopció de l'acord següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar les modificacions de:
- La taxa 2.10: Taxa per ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública.
SEGON: Aprovar la derogació de:
- La taxa 2.17: Taxa per a la prestació de serveis d’inspecció sanitària per al sector
minorista alimentari.
- La taxa 2.18: Taxa per la prestació del servei d’inspecció sanitària per a establiments on
es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pircing.
- Taxa per a la prestació del servei de menjador a les llars d’infants municipals.
TERCER: Aprovació de:
- Taxa 2.17: Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària.
El text de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com document 1.
QUART: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals
anteriors i les modificacions de les Ordenances modificades, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les modificacions de les Ordenances esmentades, els
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
_____________________
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5

CONCESSIÓ

5.1

EXP.: UBCU130001. CONCESSIÓ DRET D'ÚS LOCAL MUNICIPAL
UBICAT A RDA. STA. MARIA, 213 PER DESTINAR-LO A CENTRE
SANITARI DE REHABILITACIÓ I TRACTAMENTS.

CONCESSIÓ DRET D'ÚS LOCAL MUNICIPAL UBICAT A RDA. STA. MARIA, 213
PER DESTINAR-LO A CENTRE SANITARI DE REHABILITACIÓ I TRACTAMENTS.
Expedient: UBCU130001.
Vist els antecedents i informes que hi ha a l’expedient, d’acord amb els quals es posa de
manifest l’interès de l’Ajuntament en l’obertura en el municipi d’un centre de rehabilitació,
concertat amb el Servei Català de la Salut, evitant així que els ciutadans de Barberà que
necessiten aquest tipus de tractament s’hagin de desplaçar a altres municipis veïns.
Vist l’escrit que, en aquest sentit, ha presentat en data 9 de febrer de 2013 la societat
“Centre de Medicina Correctiva, SL” , posant també de manifest que és concessionària dels
serveis de rehabilitació física i logopèdia, concertats amb el Servei Català de la Salut en
l’àmbit de diversos municipis del Vallès Occidental, i que, d’acord amb l’Administració
Sanitària competent, han fixat l’objectiu d’obrir un nou centre en aquest municipi per tal de
millorar la prestació del servei.
Atès que, fruït d’aquest interès compartit, ambdues parts han valorat com emplaçament idoni
per a la prestació d’aquest tipus de servei, tant per les seves característiques com per la seva
situació, el local de titularitat municipal situat a la planta baixa de l’edifici ubicat al núm. 213
de la ronda Santa Maria.
Atès el contingut de l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal on es posa de
manifest que l’Ajuntament té atribuït el dret d’ús del local en qüestió amb la qualificació de
bé de naturalesa patrimonial, i degudament inscrit en el Registre de la propietat; i que, d’altra
banda, es troba disponible i sense cap impediment urbanístic i/o material per a què es pugui
exercir l’activitat de centre sanitari de rehabilitació que es proposa, fent igualment la seva
valoració tècnica.
Atès que, d’acord amb l’article 72 del Reglament de patrimoni dels ens locals, els béns
patrimonials s’han d’administrar d’acord amb criteris de rendibilitat i que, per raó d’això, es
preveu amb caràcter general que el seu arrendament o cessió d’ús s’hagi de fer mitjançant
subhasta o concurs, si bé el mateix ens local pot valorar raons de prestació de serveis públics
o d’altres anàlogues que, com així succeeix en aquest cas concret, facin prevaler la
rendibilitat social per damunt de l’econòmica, segons preveu el mateix precepte reglamentari
abans citat.
Atès que, a la vista de tot quan s’acaba d’esmentar, es proposa la concessió de l’ús privatiu
del local abans identificat, amb la plaça d’aparcament núm. 82 vinculada al local, en quedar
justificat de forma suficient l’oportunitat i conveniència de què pugui ser destinat a centre
sanitari de rehabilitació i fisioteràpia del Servei Català de la Salut en ser d’interès municipal
participar en la prestació d’aquest servei públic millorant l’atenció sanitària al conjunt de la
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ciutadania en no haver-se de desplaçar fora del municipi per gaudir d’aquest servei.
Atès que per dur a terme aquest tipus de contractació el procediment d’adjudicació adequat és
el de l’adjudicació directa per raó de la singularitat i finalitat de l’operació, a l’empara del que
disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques així com el mateix article 72 del Reglament de patrimoni dels ens
locals abans indicat.
Atès, així mateix, el contingut del plec de clàusules administratives que regiran per a la
contractació de la concessió del dret d’ús del bé immoble de titularitat municipal referenciat
segons document elaborat amb aquesta finalitat en el qual es regulen, entre d’altres aspectes,
les condicions d’ús, el cànon a satisfer i el termini de la concessió.
I atès finalment el contingut dels articles 25.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local; 66.3 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, pel que fa a la competència dels ens locals
en matèria de participació en la gestió de l’atenció primària de la salut i de prestació de
serveis socials.
És per raó de tot això indicat que, de conformitat amb els antecedents, informes i documents
incorporats a l’expedient; en aplicació dels articles 217 i següents del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; 53 i següents del Reglament de Patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre; i tenint en compte finalment el que
disposen tant la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, com els articles 52.2 i 214 de l’esmentat Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, pel que fa a la competència d’aquest òrgan municipal per adoptar el
present acord així com el quòrum necessari per fer-ho, es proposa al Ple Municipal l’adopció
dels següents
ACORDS:
PRIMER: Iniciar procediment per a la concessió del dret d’ús del local de titularitat
municipal, juntament amb l’espai vinculat, emplaçat a la ronda Santa Maria núm. 213, per
destinar-lo a prestació de serveis de rehabilitació i tractaments, concertats amb el Servei
Català de la Salut.
SEGON: Aprovar, amb aquesta finalitat, el Plec de clàusules administratives que regiran per
a la seva adjudicació a favor d’una empresa concessionària dels serveis de rehabilitació i
tractaments concertats amb el Servei Català de la Salut, segons document elaborat amb
aquesta finalitat que hi ha a l’expedient.
TERCER: Sotmetre l’expedient incoat, juntament amb el plec de clàusules administratives
aprovat, a informació pública durant el termini quinze dies mitjançant anuncis a fer públics
en el Tauler d’anuncis municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
QUART: Disposar que, si no es formula cap tipus d’al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública establert en el punt anterior, aquest acord de concessió esdevindrà
definitiu sense necessitat d’acord posterior.

9

CINQUÈ: Procedir a continuació a la contractació de la concessió del dret d’ús del local
objecte d’aquest acord, amb subjecció a les condicions i requisits establerts.
SISÈ: Facultar expressament la Junta de Govern Local per a què, a la vista del resultat del
procediment iniciat, del propi tràmit d'informació pública i de l’oferta si escau presentada,
adopti els acords que siguin necessaris per resoldre, en última instància, sobre la seva
adjudicació i formalització posterior. Per la qual cosa es deleguen en aquest òrgan col·legiat
totes les facultats de contractació que siguin necessàries, en els termes establerts a l'art. 274.2
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, incloent-hi la facultat de
resoldre sobre les al·legacions i/o reclamacions que s’hi puguin formular durant el període
d’informació pública a què es fa referència en el punt quart anterior.
SETÈ: Complir la resta de tràmits preceptius de gestió i d’impuls de l'expedient fins a la
formalització per l'Alcaldessa del contracte corresponent, en els termes que fixi l'acord
d'adjudicació.
VUITÈ: Notificar aquest acord a la raó social “Centre de Medicina Correctiva, SL” , així
com al Servei Català de la Salut i resta d’interessats.
_____________________
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RECURS DE REPOSICIÓ

6.1

EXP.: UBVV070004. ESTIMACIÓ PARCIAL RECURS DE REPOSICIÓ.

ESTIMACIÓ PARCIAL RECURS DE REPOSICIÓ.
Expedient: UBVV070004.
Vist el recurs de reposició interposat per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial (IMPSOL) contra l’acord plenari de 26 de novembre de 2008, denegatori de les
seves sol·licituds de declaració com a obres d’interès o utilitat municipal d’aquelles que va
promoure a l’empara de la llicència d’obres atorgada en expedient UOMY070003 i de
bonificació de les quotes tributàries meritades arran de la dita llicència que la declaració
sol·licitada porta implícita.
Atès que l’organisme recurrent al·lega, en síntesi, que les obres de l’actuació esmentada són
d’interès o utilitat municipal donat que tenen com a destinació principal el reallotjament de
les persones afectades per una actuació urbanística municipal.
Atès que els serveis tècnics municipals han emès informe al respecte del qual es desprèn que,
malgrat la promoció d’habitatges abans indicada en el seu conjunt no és susceptible d’obtenir
amb caràcter general la declaració sol·licitada, una part de la mateixa sí que pot considerar-se
que es donen les circumstàncies socials justificatives de la declaració d’obres d’interès o
utilitat municipal, tota vegada que ha tingut com a destinació el reallotjament dels veïns
afectats per l’enderroc dels anomenats “Pisos Capella”, respecte de la qual Aquesta part de la
promoció està integrada pels habitatges destinats al reallotjament i els elements i entitats
vinculats directament als mateixos i suposa, en el seu conjunt, el 53% del cost final de la
promoció efectivament executada (2.220.801,99 euros, sobre un total certificat de
4.190.192,43 euros).
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Atès que, després d’examinar el recurs interposat i l’informe tècnic municipal, així com la
normativa d’aplicació, procedeix estimar parcialment el recurs interposat, en el sentit de
declarar la condició d’obra d’especial interès o utilitat municipal exclusivament la part de la
promoció corresponent als habitatges i les seves entitats vinculades, destinats al reallotjament
esmentat en el paràgraf precedent, atesa la concurrència sobre els mateixos de les
circumstàncies socials justificatives d’aquesta declaració que requereix l’article 6.5 de
l’Ordenança fiscal 1.4, i als efectes que la promotora pugui gaudir dels beneficis fiscals que la
declaració porta implícits; i desestimar-lo pel que fa a la resta de les seves pretensions.
És per tot això que, d’acord amb els articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, així com les altres disposicions ja invocades i la resta que resultin aplicables; en
exercici de les facultats que atribueixen a aquest òrgan municipal l’esmentat article 6.5 de
l’Ordenança fiscal 1.4; i 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,
S’ACORDA:
PRIMER: Estimar parcialment, per les raons i circumstàncies indicades a la part expositiva
d’aquest acord, el recurs de reposició interposat per l’INSTITUT METROPOLITÀ DE
PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ PATRIMONIAL (IMPSÒL) contra l’acord adoptat per
aquest ple municipal en sessió de 26 de novembre de 2008, en el sentit de declarar la condició
d’obra d’especial interès o utilitat municipal la part de la promoció d’habitatges que va
executar a l’empara de la llicència municipal atorgada per decret núm. 264, de 8 de febrer de
2008 (expedient UOMY070003), corresponent als habitatges i als elements vinculats
directament als mateixos que tenien per destinació el reallotjament de les persones afectades
per l’enderrocament dels anomenats “Pisos Capella”, i exclusivament aquesta part, que
constitueix el 53 % del total de la dita promoció.
Com a conseqüència de la dita declaració, la societat interessada podrà gaudir dels beneficis
fiscals que la mateixa porta implícita en virtut de l’article 6.5 de l’Ordenança fiscal 1.4 de
l’exercici 2007.
SEGON: Desestimar el recurs interposat pel que fa a la resta de pretensions de l’entitat
interessada diferents d’allò que s’ha acordat en el punt ordinal anterior.
TERCER: Interessar als òrgans de govern municipal competents per raó de la matèria perquè
dictin els actes que resultin necessaris per a l’execució efectiva del present acord.
QUART: Notificar aquest acord a l’IMPSÒL, amb expressió dels recursos que procedeixin
contra el mateix, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i als
departaments municipals que correspongui.
_____________________

7

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ
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7.1

EXP.: XXXX. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI PARC
CENTRAL DEL VALLÈS.
_____________________

8

MOCIONS PORTAVEUS

8.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA EN
DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I
CONTRA LES RETALLADES A RÀDIO BARBERÀ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA EN DEFENSA DELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I CONTRA LES RETALLADES A RÀDIO
BARBERÀ.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Les mesures que, des del maig de 2010, han implantat els governs de Zapatero i Rajoy, al
dictat de la “Troika” (Fons Monetari Internacional, Banc Central Europeu i Comissió
Europea) han significat retallades de drets i transferència de riquesa de la majoria cap a una
minoria poderosa, l’oligarquia financera. Els ajuntaments i la seva autonomia han estat un
dels objectius d’aquestes polítiques d’austeritat, que han suposat límits a la seva capacitat
financera, de gestió de plantilles, i amb la futura reforma del règim local, fins i tot les seves
competències.
D’entre aquestes mesures, ara fa un any es va aprovar el Reial Decret 4/2012, que establia un
mecanisme de pagament a proveïdors de les entitats locals, concertant operacions de crèdit en
condicions molt favorables per a les entitats financeres (que obtenen el crèdit a l’1% i presten
els diners al 5,9%), i amb una hipoteca afegida per als ajuntaments: els plans d’ajust. Aquests
plans d’ajust lliguen els pressupostos locals durant el termini del crèdit, i obliguen a reduïr
despeses de personal, retallar serveis i reduïr l’estructura municipal.
Entre les mesures del pla d’ajust de l’Ajuntament de Barberà, es proposa la reducció de
50.000 euros en les partides de l’Oficina de Mitjans de Comunicació, i en la reunió prèvia al
Ple Municipal del 27 de desembre de 2012, el tinent d’alcalde d’Hisenda va informar els
diferents grups de l’aplicació d’una part d’aquesta reducció en el pressupost de 2013. Vist
que les partides corresponents a l’Oficina de Mitjans de Comunicació augmenten globalment,
per bé que es distribueixen de manera diferent al pressupost anterior, el grup municipal
d’ICV-EUiA planteja aquesta qüestió al Ple del mes de gener. El dia 13 de febrer, el nostre
grup municipal manté una reunió amb els responsables municipals, que ens informen que:
- l’augment global de la partida es deu, bàsicament, a la incorporació de les despeses de la
televisió IP que anteriorment s’imputaven a les partides de noves tecnologies. Les partides
d’aquest capítol estan vinculades entre elles.
- les partides de despeses diverses pateixen una reducció aproximada d’uns 16.000 euros, que
correspon a la col·laboració amb l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà, i que suposa passar
d’onze persones col·laboradores a sis persones col·laboradores. Aquesta rebaixa ja ha estat
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efectiva, segons ens informa la regidora de Mitjans de Comunicació, i es compensarà amb la
mancomunació de serveis amb altres ràdios locals.
El grup municipal d’ICV-EUiA hem reclamat que la política de mitjans de comunicació ha de
comptar amb la participació dels diferents grups polítics, però també de la ciutadania i les
seves organitzacions. No podem compartir aquesta decisió de retallar la col·laboració amb
l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà, i no compartim la manca de sensibilitat de l’Equip
de Govern municipal, que ha pres aquesta decisió sense obrir cap debat, sacrificant els
elements més febles, les persones col·laboradores, que han fet possible tenir una Ràdio
Municipal amb uns recursos limitats al llarg de la història de la nostra ciutat.
Aquesta decisió injusta de l’Equip de Govern no és, però, irreversible. El nostre grup
municipal vol participar en un debat global sobre els mitjans de comunicació municipals, en
què es pugui definir un model de gestió més eficient, més participatiu i més integrat, i en què
es tinguin en compte no només els aspectes econòmics i financers, sinó la utilitat pública
d’uns mitjans de comunicació públics, democràtics i plurals.
Per tot l’exposat anteriorment, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Deixar sense efecte la retallada en la col·laboració amb l’Associació d’Amics de
Ràdio Barberà de manera immediata.
SEGON.- Crear una comissió informativa especial amb participació de tots els grups
municipals per debatre el model de mitjans de comunicació municipals. Aquesta comissió
haurà de convocar un procés públic de participació obert a la ciutadania, les conclussions del
qual hauran d’incorporar-se als futurs pressupostos municipals, començant pel pressupost per
a 2014.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’Associació d’Amics de Ràdio Barberà."
_____________________
8.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
ACABAR AMB LA IMPUNITAT DELS DEUS ANYS DE GUERRA I
OCUPACIÓ A L'IRAQ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER ACABAR AMB LA
IMPUNITAT DELS DEUS ANYS DE GUERRA I OCUPACIÓ A L'IRAQ.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Ara fa deu anys les places i el carrers de Catalunya van ser protagonistes de les grans
mobilitzacions contra la guerra i l'ocupació de l'Iraq. Per tot arreu es van dur a terme molts
actes per denunciar la política de l'administració Bush i la implicació del govern d'Aznar. El
protagonisme de la gent va ser molt important i s'ha demostrat que teníem raó.
El 20 de març es compleixen deu anys de la guerra i la ocupació il·legal de l'Iraq perpetrada
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per la coalició internacional liderada pels Estats Units i Regne Unit, que ha acabat amb la
vida de més d'un milió i mig d'iraquians i que ha provocat cinc milions de desplaçats, un
milió i mig de vídues i cinc milions d'orfes (dades extretes de documents de 2012 del Consell
de Drets Humans de Nacions Unides). Al llarg d'aquesta dècada, s'han comès provats crims
de guerra i contra la humanitat, testificats per organitzacions de Drets Humans, les pròpies
víctimes, estudis acadèmics i filtracions de documents gràfics i secrets. Hi ha hagut atacs
deliberats contra la població civil i ús d'armament prohibit per les convencions internacionals:
armes químiques, fòsfor blanc, agent taronja i urani empobrit.
La destrucció del país ha anat acompanyada d'un procés polític sectari i corrupte, sota una
constitució imposada per l'ocupació, la qual cosa viola la Convenció de Ginebra, que
estableix que el país ocupant no pot modificar el règim polític establert. Avui, a l'Iraq tots els
serveis públics han quedat destruïts i es produeix una violació sistemàtica dels Drets Humans,
inclòs el dret a la vida.
Malgrat la retirada ‘oficial’ de les forces d'ocupació el desembre de 2011, amb prou feines un
any després s'ha produït el retorn en secret de prop de 3.000 efectius nord-americans. La
política, l'economia i els aparells de la seguretat de l'Estat estan marcats per la ingerència dels
EUA i de l'Iran, tant de manera directa com a través dels partits sectaris en el poder. La
presència dels EUA és encara palpable a causa del manteniment d'assessors civils i militars i
de mercenaris contractats per a funcions de seguretat i vigilància.
Entre les violacions més flagrants dels Drets Humans comeses pel govern del primer ministre
iraquià Nuri al-Maliki destaquen les, com a mínim, 65 persones executades durant el 2012 (el
doble de 2011, sis vegades més que el 2010). Això ha empès Navi Pillay, Alta Comissionada
de l'ONU per als Drets Humans, a exigir una moratòria de la pena de mort. Cal afegir-hi els
processos judicials que se celebren sense les mínimes garanties processals, la manca de drets
dels detinguts, la tortura de les preses i presos polítics, les morts a conseqüència de la tortura,
els abusos sexuals i les violacions. Tot això ha estat confirmat per organitzacions
independents de defensa dels drets humans.
Aquests fets, a més de les polítiques sectàries, la corrupció i la falta de serveis essencials, han
reactivat les protestes ciutadanes a l'Iraq que, des del 25 de desembre de 2012, han inundat
diàriament i de manera pacífica places i espais públics en diversos punts del país, malgrat la
manipulació mediàtica del govern, les amenaces, les detencions i els assassinats selectius dels
membres del moviment ciutadà.
Per aquestes raons, el grup municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Demanem la retirada de totes les forces d'ocupació militars i paramilitars presents a l'Iraq.
2. Que siguin derogats tots els acords, les estructures polítiques i les lleis imposades sota
l'ocupació.
3. Exigim el respecte dels drets humans de la població iraquiana, violats de manera
permanent. Exigim l'alliberament immediat de tots els detinguts sense càrrecs, ni judici; la fi
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de les detencions arbitràries i l'abolició de la pena de mort a l'Iraq.
4. L'OMS ha d'analitzar els efectes tant de l'urani empobrit com d'altres armes prohibides
utilitzades contra la població iraquiana. Els EUA i els altres països que van envair i ocupar
l'Iraq han d'assumir els costos de l'eliminació de la munició, de la neteja de les zones
contaminades i de compensació dels danys a les víctimes.
5. Cal augmentar els esforços de la comunitat internacional per a la reconstrucció de l'Iraq.
Cal exigir a tots els països participants en l'ocupació de l'Iraq, la reconstrucció de la
infraestructura iraquiana, la compensació moral i econòmica a la població civil, i la restitució,
als refugiats que retornin al país, dels béns que els han estat arrabassats.
6. Reclamem justícia pels crims contra la humanitat comesos a l'Iraq i demanem que els
responsables de l'agressió retin comptes davant la justícia internacional. Exigim a la Cort
Penal Internacional que compleixi amb la seva obligació legal d'investigar, jutjar i sentenciar
a tots i cadascun dels responsables -individuals o col·lectius- dels crims de guerra que des de
2003 s'han perpetrat a l'Iraq.
7. Aquest conflicte ha generat milions de iraquians refugiats i desplaçats. La situació actual
no garanteix les condicions d'estabilitat i seguretat de retorn. Mentrestant, la comunitat
internacional ha de prendre les accions pertinents per protegir la dignitat i els drets dels
refugiats i desplaçats.
8. El futur de l'Iraq ha de recaure en mans del poble. Reclamem eleccions lliures sense cap
ingerència exterior. Manifestem la solidaritat amb el poble iraquià, afirmem el seu dret a
determinar el seu propi futur. Reconeixem i donem suport a l'aixecament ciutadà i a les seves
legítimes reivindicacions.
L'acord d'aquesta resolució es farà arribar al President del Govern espanyol, al president de la
Generalitat de Catalunya i al Secretari General de l'ONU, amb la petició que col·laborin a
fer-la efectiva."
_____________________
8.3

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
EXIGIR EL MANTENIMENT DE LA REVALORITZACIÓ DE LES
PENSIONS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER
MANTENIMENT DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS.

EXIGIR

EL

Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"La decisió del Govern central de no revaloritzar les pensions en la quantia equivalent a la
desviació entre l’IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació abonada a principi d’any, de
l’1%, torna a incidir en disminuir la renda disponible dels pensionistes en el marc de les
polítiques d'ajuts per complir amb els objectius de dèficit.
Per això, ha aprovat en Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del
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Sistema de Seguridad Social, motivant la presentació d’un Recurs d’Inconstitucionalitat per
part de la majoria de Grups Parlamentaris, entre ells IU- Izquierda Plural.
Per a IU i ICV-EUIA aquesta mesura constitueix un perjudici clar per un dels col·lectius més
vulnerables, el dels pensionistes. És, a més d’inconstitucional, una mesura injusta e ineficaç i
s'emmarca en la continuada política d’ajustos que està intensificant els negatius efectes de la
crisi, deprimint la demanda interna i afectant intensament a l’activitat econòmica i el treball.
Amb ella, es retiren de manera immediata 2.000 milions d’euros de potencial consum, en el
cas de les pensions la quasi totalitat es destina a aquest fi.
Igualment, el Govern ha cedit a les exigències del nucli més conservador de la Unió Europea
i dels mercats, l’activitat especulativa del qual continua provocant que l’economia no es
recuperi i que els treballadors i treballadores pensionistes segueixin perdent poder adquisitiu i
uns drets socials que s’aconseguiren durant molts anys de lluita.
El Govern també canvia la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, per
establir que durant els exercicis 2012, 2013 i 2014 aquest fons de reserva es podrà utilitzar
sense tenir en compte el límit del 3% per a comeses diferents del pagament de les pensions
contributives i les seves despeses de gestió. Durant aquests anys el límit serà el que determini
la Intervención General de la Seguridad Social.
Una mesura que es realitza sense explicació prèvia als grups parlamentaris que integren la
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, ni a les organitzacions sindicals
i empresarials, com hauria de passar.
Per tot això, s’ha d’exigir que es mantingui l'esperit de consens del Pacto de Toledo, doncs
les mesures del Govern perjudiquen a les persones més dèbils i no es pren, ni una sola mesura
que afecti als culpables de la crisi tan brutal que tenim en aquests moments i que no són
precisament els treballadors/es, ni els pensionistes ni els jubilats.
Existeix una gran preocupació quan veiem l’impacte que la crisi està fent a les persones
grans. El progressiu envelliment de la societat espanyola planteja un dels principals reptes
socioeconòmics i polítics de l’Estat del Benestar, ja que dibuixa un escenari de noves
necessitats socials a les que hem de donar resposta per assegurar els drets democràtics de la
ciutadania.
L’augment de la proporció de persones grans en la societat implica enfortir els diferents pilars
sobre els que es sosté el dret a un envelliment digne i de qualitat: les pensions, la sanitat,
l’atenció a la diversitat funcional o les mesures de serveis socials…que el Govern està
retallant.
Les principals polítiques públiques portades a terme en els últims anys, a partir de la irrupció
de la crisi, i els seus efectes a la vida de persones de 65 o més anys, està essent demolidor,
portant a un gran nombre de pensionistes i jubilats a la pobresa i l’exclusió social.
S’ha d’enfortir la solidaritat intergeneracional per assegurar la qualitat de vida de la nostra
gent gran i posar fi a les injustes polítiques d’austeritat, com a via per una sortida de la crisi
de manera democràtica i sostenible econòmica i socialment.
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El Govern ha de tenir en compte que els més de 8.800.000 de pensionistes i jubilats
espanyols, en la immensa majoria dels casos, tenen les seves pensions com a principal i/o
única font d’ingressos, que a més serveix per mantenir a familiars en atur o amb series
dificultats econòmiques, pel que es fa necessari que recuperin l’IPC perdut injustament.
Per tot això, el grup d'ICV-EUiA presenta al Ple municipal les següents
PROPOSTES D’ACORD:
1. L’Ajuntament de Barberà del Vallès insta el Govern de la Nació a retirar el RDLey
28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la
Seguretat Social, i mantenir el poder adquisitiu de les pensions.
2. Que el Govern aboni les quantitats no percebudes per l’aplicació de dita Llei.
3. El present acord es remetrà al President del Govern, a tots el grups parlamentaris del
Congres del Diputats i a les associacions de Pensionistes i Jubilats del nostre municipi."
_____________________
8.4

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
SOL·LICITAR L'APROVACIÓ D'UNA LLEI PEL MÍNIM VITAL DE LES
PERSONES.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER
L'APROVACIÓ D'UNA LLEI PEL MÍNIM VITAL DE LES PERSONES.

SOL·LICITAR

Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Atès que Catalunya viu avui una situació d’emergència social, per l’augment de l’atur i la
pèrdua de l’habitatge , l’increment de les desigualtats i l’augment de la pobresa.
Atès que a Catalunya el 21.9% dels catalans i catalanes viuen amb rendes inferiors al llindar
de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se situa en un 28%, 232.300 llars no disposen de
cap ingrés -un increment del 48% respecte el 2010-, que la taxa d’atur se situa en un 22.6%, i
la juvenil en un 51.59%, i que cada dia 100 persones perden la prestació d'atur i es
produeixen 102 desnonaments al dia a Catalunya.
Atès que avui tothom pot caure en situació de pobresa, i que el context actual afavoreix que
apareguin nous perfils de pobresa, fent que amb el temps el que era un problema d’origen
laboral acabi sent un problema d’atur de llarga durada que es cronifica i acaba esdevenint un
problema social.
Atès que és evident que la pobresa té un component estructural -en ple creixement econòmic
la taxa de pobresa no va baixar del 17%- però lligat a un model socioeconòmic que arrossega
un important dèficit social, un subdesenvolupament social com a conseqüència del retard en
el desenvolupament de l’Estat de benestar i la feblesa de les polítiques socials malgrat les
passes endavant que es van produir durant el Govern d’esquerres a la Generalitat de
Catalunya i l'aprovació per unanimitat de la Llei de Serveis Socials de Catalunya el 2007.
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Atès que la pobresa no té un arrel únicament econòmica, sinó que està relacionada amb altres
factors com l’habitatge, la salut, la formació o l’educació i la cultura; polítiques públiques
que han patit retallades substancials els darrers anys.
Atès que l’ any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es va
establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) amb la
finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades, programa que va
ser actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol, que l’ any 1997 s’ aprova
la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’inserció, que
ha estat objecte de diverses modificacions, destacant la darrera de 2011 que ha reduït
substancialment el nombre de persones beneficiàries del programa.
Atès que la pèrdua de l'habitatge de residència habitual és avui un problema que afecta a
moltes famílies catalanes i també de la nostra ciutat, i que cal impulsar mesures d'allotjament
d'urgència mentre es concreten aquelles de caràcter més transformador encaminades a donar
solucions a mig i llarg termini en l’àmbit de l’habitatge.
Atès que el Dret a l’Alimentació és un dret humà reconegut internacionalment (article 25 de
la Declaració Universal dels Drets Humans) amb totes les implicacions que se’n puguin
derivar en el plànol, polític, jurídic i econòmic per tal de reaccionar davant el problema de la
fam i assegurar una distribució equitativa dels aliments.
Atès que és prioritari conscienciar a la ciutadania vers els malbaratament ferotge d’aliments,
vers la contradicció de tenir persones que no tenen cobertes les necessitats bàsiques
d’alimentació.
Atès que encara avui un gran nombre de comerços, principalment cadenes i superfícies
mitjanes i grans d’alimentació, retiren i llencen aliments en bon estat, seguint les exigències
dels mercats, els hàbits de consum, defectes d’envasat i les normatives de caducitat i de
consum preferent.
Atès que actualment l'increment dels costos del manteniment i dels subministres de la llar
s'han incrementat mentre la renda disponible de les famílies s'ha vist reduïda dràsticament, i
que no existeix un preu social en els subministraments mínims d’aigua i energia –per
enllumenat, calefacció i per cuinar, ni la prohibició a les empreses subministradores de tallar
la llum, l’aigua o el gas si s’acredita insuficiència d’ingressos.
Atès que mentre ajuntaments i entitats socials han hagut d’incrementar les partides d’ajudes
destinades a urgència social i concretament les referides al pagament de factures de gas, llum
i aigua, les grans companyies de subministrament continuen obtenint beneficis milionaris i
ordenant el tall de subministres per deutes irrisoris.
Atès que l'abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat a Catalunya en mans
dels ens locals i del tercer sector social i que els Ajuntaments o el Consells Comarcals són la
porta d’accés als serveis socials i als ajuts bàsics o d'urgència social, i que són els treballadors
i les treballadores Socials dels Serveis Socials Bàsics els professionals responsables de
l'atenció, suport i la valoració dels casos de pobresa i/o urgència social i qui millor coneix la
problemàtica de la pobresa a casa nostra.
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Atès que el Document de Bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya esmenta
com un dels eixos de treball per a la lluita contra la pobresa de les necessitats bàsiques
d'alimentació.
Atès que la societat civil catalana està impulsant, mitjançant una ILP, la creació d'una Renda
Garantida de Ciutadania (Prestació econòmica de caràcter universal per a qui acrediti uns
ingressos inferiors a l’IRSC (569€ mes) per avançar en la desmercantilització de les persones,
I que tothom pugui viure sense risc de pobresa, més enllà dels vincles amb el mercat de
treball. Considerant així aquesta renda bàsica com un nou dret social de ciutadania: el dret a
l’existència digna per mitjà de la seguretat en l’ingrés.
Atès que en aquest context d'urgència social es fa necessari la superació i l'adaptació de
l'estructura legislativa Catalana per formular una Llei del Mínim Vital Garantit, una llei que
asseguri que totes les persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de
pobresa o exclusió social tindran assegurada la cobertura de les necessitats bàsiques en els
aspectes essencials per a una vida digna.
a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes previstos en l’article 24.3 de l’Estatut
d’autonomia Catalunya.
b) L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la millora i potenciació de la
distribució d’aliments i l’aprofitament de productes consumibles però no comercialitzables.
c) La disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i energia –per enllumenat,
calefacció i per cuinar -en termes de habitabilitat, salubritat i higiene-.
d) La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament digne, en cas de pèrdua de l’habitatge
habitual per raons d’insuficiència de recursos o de desnonaments.
Per tot això el grup d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Barberà del Vallès proposa al Ple els
següents
ACORDS:
1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya l'elaboració i aprovació d'una Llei del Mínim Vital
Garantit, una llei que asseguri que totes les persones tindran assegurades les necessitats
bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, ingressos mínims,
habitatge i subministraments principals (aigua, gas i llum), dirigida a persones sense
ingressos estables que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió social.
2. Expressar el suport de l'Ajuntament de Barberà del Vallès a la Iniciativa legislativa popular
per la Renda Garantida de Ciutadania.
3. Donar suport al procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa Legislativa
Popular (ILP).
4. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Comissió Promotora de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, a la FMC i ACM, a
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Entitats Catalanes d’Acció Social, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i a les
entitats de la ciutat."
_____________________
8.5

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
RECLAMAR
L'ALLIBERAMENT
DELS
PRESOS
POLÍTICS
SAHARAUÍS DEL CAMPAMENT GDEIM IZIK.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER RECLAMAR
L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS SAHARAUÍS DEL CAMPAMENT
GDEIM IZIK.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"Atès que el 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores de la ciutat
saharauí de Aiún, organitzat per milers de persones saharauís per protestar per les seves
deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació
marroquines causant víctimes i desapareguts.
Atès que aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què
viuen els i les saharauís al Territori No Autònom del Saharà Occidental, últim territori
d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides.
Atès que el poble saharauí viu una situació de contínues violacions de drets humans,
espoliació dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.
Atès que amb aquesta dissolució violenta per part de la força ocupant marroquí, el règim del
Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 saharauís per
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments de la violenta
dissolució de Gdeim Izik.
Atès que posteriorment, i malgrat no tenir jurisdicció sobre el Territori no Autònom del
Saharà Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que
segons el parer de nombrosos observadors internacionals no va comptar amb les degudes
garanties per falta de proves.
Atès que després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí
va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres deu a
penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó.
Atès que aquestes duríssimes penes suposen un nou atemptat contra el poble saharauí, contra
el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble sotmès
permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquí.
Atès que diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu
han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les
Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al
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referèndum en el Sahara Occidental), monitoritzi el respecte als drets humans del poble
sahrauí.
Atès que el passat 7 de febrer, el Parlament Europeu va aprovar el seu mandat per la XXII
sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar en Ginebra del 25 de febrer
al 22 de març, on se sol·licita una solució justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici
d'un referèndum d'autodeterminació i la llibertat de tots els presos polítics saharauís.
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer - Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets
Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics
saharauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal
militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble saharauí,
destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans en el
Sahara Occidental i recolzar una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a
l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions
Unides.
Segon- Traslladar el present acord al Ministre d'Afers exteriors, Representació a Espanya del
Front Polisari, Ambaixador del Marroc a Madrid, al President del Congrés de Diputats, al
President del Senat, President del Parlament Europeu i a l'Alta Representant de la Unió
Europea per a Afers exteriors i Política de Seguretat."
_____________________
9

DONAR COMPTE AL PLE

9.1

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.
_____________________
10.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

11.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

