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PLE DE L 'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA  NÚMERO 4

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)
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

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS

2.- APROVACIÓ
2.01.- EXP.: XXXX. PROPOSTA DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 

D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A L'ÀMBIT MUNICIPAL.

3.- APROVACIÓ DECLARACIÓ
3.01.- EXP.: OMH/2014/0001. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'ESPECIAL 

INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DELS HABITATGES LLOGATS A 
TRAVÉS DE LA XARXA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 
GESTIONAT PER LA OMH.
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SERVEIS GENERALS

4.- DONAR COMPTE
4.01.- EXP.: RHSP14004. DONAR COMPTE DE CONCESSIÓ DE COMISSIÓ DE 

SERVEIS I DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE 
TRESORERIA.

5.- RECONEIXEMENT DRET
5.01.- EXP.: RHRR14005. RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PART 

PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012.

SERVEIS PERSONALS

6.- APROVACIÓ REGLAMENT
6.01.- EXP.: SSPP-U043-N027140001. APROVACIÓ DEL REGLAMENT 

D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D'INFANTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

SECRETARIA GENERAL

7.- ELECCIÓ I PROPOSTA
7.01.- EXP.: 2014N5340001. ELECCIÓ I PROPOSTA DE NOMENAMENT DE 

JUTGE/SSA DE PAU TITULAR.

8.- MOCIONS PORTAVEUS
8.01.- EXP.: 2014N06000010. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PCPB 

RELATIVA A LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL ESPECÍFIC A LES PISCINES 
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CAN LLOBET I MARIA 
REVERTER DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

8.02.- EXP.: 2014N06000012. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU PER A 
L'EQUIPARACIÓ DELS DRETS ENTRE LA PARELLA EN EL SISTEMA DE 
PERMISOS PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ I ACOLLIMENT.

8.03.- EXP.: 2014N06000013. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP PER 
RECLAMAR A LA GENERALITAT EL COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS 
JUDICIALS QUE AVALEN EL MODEL DE BILINGÜISME INTEGRAL EN 
L'EDUCACIÓ.

8.04.- EXP.: 2014N06000014. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU DE 
REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L'EBRE.

8.05.- EXP.: 2014N06000015. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC 
SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.

8.06.- EXP.: 2014N06000016. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP PER 
REBUTJAR I CONDEMNAR ELS ACTES DE VIOLÈNCIA EN ELS CARRERS 
DE LA CAPITAL D'ESPANYA EL PASSAT 22 DE MARÇ.
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8.07.- EXP.: 2014N06000017. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PCPB 
PER DEMANAR UN APARELL DE MAGNETOTERÀPIA PEL SERVEI DE 
REHABILITACIÓ DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

ALCALDIA

9.- DONAR COMPTE AL PLE 
9.01.- EXP.: 2014N0170003. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 

PRESIDÈNCIA.

10.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

11.- PRECS I PREGUNTES.
11.01.- EXP.: 2014N0590001. PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

RELATIU A DEDICAR UN CARRER, AVINGUDA, PLAÇA O UN ESPAI DE LA 
CIUTAT A LA FIGURA D'ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: 2014N018000003. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat 
dia 26 de març de 2014, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

_____________________

2 APROVACIÓ

2.1 EXP.: XXXX. PROPOSTA DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS 
D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A L'ÀMBIT MUNICIPA L.

PROPOSTA DE DOS DIES FESTIUS ADDICIONALS D'OBERTURA COMERCIAL 
AUTORITZADA A L'ÀMBIT MUNICIPAL.

Atès que el departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 
3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de 
promoció.

Atès que aquesta norma a l’art. 1.2, apartat c) estableix que: “El nombre de diumenges i 
festius en què poden romandre oberts els establiments comercials és de vuit l’any. Cada 
ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s’ha de 
comunicar d’acord amb el que estableixi una ordre del departament competent en matèria de 
comerç” . 

Atès que  amb posterioritat amb data 27 de febrer el departament de Empresa i Ocupació va 
publicar l’ordre  EMO/36/2014, de 25 de febrer, per  la que s’estableix el calendari d’obertura 
dels establiments comercials en diumenge i dies festius pels anys  2014 i 2015, i on segons 
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l’article 6 diu “6.1  Als efectes del que preveu l'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de 
febrer, els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, han de comunicar, davant 
la Direcció General de Comerç, els dos dies festius addicionals d'obertura comercial 
autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal. Les comunicacions preceptives 
s'han de presentar abans del 31 de maig en el cas de l'any 2014 i del 28 de febrer en el cas 
de l'any 2015. Per determinar les dates d'aquest dos dies addicionals els ajuntaments han de 
tenir en compte el que estableix l'article 1.2.d) de la Llei 3/2014”.

Atès que desprès de consensuar amb altres agents de la ciutat com l’Associació de 
Comerciants de Barberà del Vallès, l’Associació de paradistes del Mercat Municipal Onze de 
Setembre i l' Associació de comerciants del Centre Comercial Baricentro, s’ha proposat que 
els dies festius a fixar siguin el 7 i 28 de desembre  de 2014.

És per això que, a proposta de la regidoria de Comerç i Mercats.

S’ACORDA:

PRIMER: Fixar els dies 7 (diumenge) i 28 de desembre (diumenge) de 2014 com dies festius 
addicionals en què poden romandre oberts els establiments comercials a l’àmbit municipal de 
Barberà del Vallès.

SEGON: Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya així com a l’Associació de Comerciants de Barberà del Vallès, l’Associació de 
paradistes del Mercat Municipal Onze de Setembre i l'Associació de comerciants del Centre 
Comercial Baricentro. 

TERCER: Establir que, una vegada informada degudament la Direcció General de Comerç, 
es faci la publicitat necessària per tal que els establiments comercials situats als seu terme 
municipal en prenguin coneixement.

_____________________

3 APROVACIÓ DECLARACIÓ

3.1 EXP.: OMH/2014/0001. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'ESPECIAL 
INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DELS HABITATGES LLOGAT S A 
TRAVÉS DE LA XARXA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIA L 
GESTIONAT PER LA OMH.

APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL 
DELS HABITATGES LLOGATS A TRAVÉS DE LA XARXA DE MEDIACIÓ PER AL 
LLOGUER SOCIAL GESTIONAT PER LA OMH.

Expedient: OMH/2014/0001.

Atès el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. I la Llei 16/2013, de 29 d’octubre de 2013, per la qual 
s’estableix la modificació de l’article 108 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i afegeix dos nous apartats 5 i 6, en relació a noves bonificacions que poden regular les 
ordenances fiscals municipals.
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Atesa l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles de l’exercici 2014, i 
l’article 5 de beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.

Vist l’informe emès per l’Oficina Municipal d’Habitatge en relació a la declaració d’especial 
interès o utilitat municipal, en el qual es justifica que els 43 immobles que formen part de la 
Xarxa de mediació per al lloguer social, i que figuren en el llistat annex, reuneixen els 
requisits necessaris per ser declarats d’especial interès i utilitat municipal per les actuals 
circumstàncies socials.

En conseqüència, es proposa l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Declarar els immobles que formen part la Xarxa de Mediació per al lloguer social, 
que figuren en el llistat annex, d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials.

SEGON: Notificar aquest acord a l’Oficina Municipal d’Habitatge i a les persones 
interessades.

_____________________

4 DONAR COMPTE

4.1 EXP.: RHSP14004. DONAR COMPTE DE CONCESSIÓ DE COMISSIÓ 
DE SERVEIS I DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE 
TRESORERIA.

DONAR COMPTE DE CONCESSIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS I DE PRESA DE 
POSSESSIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA.

Expedient: RHSP14004.

"ES DÓNA COMPTE AL PLE  dels següents actes i fets:

- Que mitjançant resolució de la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya de data 31 de març de 
2014, de conformitat amb l’art. 32 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió 
de llocs de treball reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, es concedeix a la senyora LÍDIA AGUILAR FABREGAT una comissió de serveis 
per ocupar el lloc de treball de Tresorera de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per un 
període màxim d’un any prorrogable, prèvia sol·licitud, per un any més en cas de no haver-se 
cobert el lloc de treball amb caràcter definitiu.

- Que, amb data 8 d’abril de 2014, la senyora AGUILAR ha pres possessió del referit lloc de 
treball tal com consta a l’Acta que hi figura a l’expedient."

_____________________
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5 RECONEIXEMENT DRET

5.1 EXP.: RHRR14005. RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PAR T 
PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 
2012.

RECONEIXEMENT DEL DRET A LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012.

Expedient: RHRR14005.

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, disposà al seu article 2, la suspensió de 
l’abonament al personal del sector públic definit a l’article 22 de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 , de la paga extraordinària, la 
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al 
mes de desembre de 2012.

D’ençà que entrà en vigor el Reial Decret-llei esmentat, s’han succeït pronunciaments des de 
diferents àmbits i instàncies judicials i institucionals (és a destacar en aquest darrer àmbit, la 
Resolució de la Defensora del Pueblo, de data 15 d’octubre de 2012 i que remet a la 
fonamentació jurídica que el Tribunal Constitucional efectuà en relació amb la possible 
vulneració de l’article 33 de la Constitució espanyola derivada de l’aplicació del Real 
Decreto–Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público) que qüestionen l’abast i la procedència de l’aplicació íntegra 
d’aquesta mesura suspensiva.

La representació del personal de la Corporació municipal ha estat unànime, des de 
l’aprovació del RDL 20/2012, en el sentit de manifestar la seva plena disconformitat amb la 
mesura suspensiva derivada de la norma, concretant-se dita disconformitat en la reclamació 
formulada per la secció sindical d’UGT, en data 13 de juny de 2013, i en la reclamació 
formulada per la secció sindical de CCOO, en data 18 d’octubre de 2013.

En el marc descrit, la Diputació de Barcelona va formular consulta en relació amb els criteris 
d’interpretació legal de l’article 2 del citat RDL 20/2012, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, sent la resposta de la Subsecretaria d’Estat (escrit de data 
29.09.2012), la següent:

“(...) Por lo que a la cuestión propia de la consulta se refiere, procede la reducción de 
la paga extraordinaria de diciembre de 2012, y no en proporción al tiempo ya 
trabajado en el momento en que entró en vigor esta medida (15 de julio de 2012).”

D’acord amb la interpretació exposada i davant la situació d’inseguretat jurídica existent, 
aquesta Corporació resolgué aplicar aquest criteri, i suspendre íntegra la paga tal com 
manifestava el Ministeri. Tanmateix, la decisió corporativa es prenia sense perjudici de 
reconsiderar el criteri en cas de produir-se una modificació del context exposat que així ho 
justifiqués. En l’actualitat, l’escenari descrit i que fonamentà en aquell moment la decisió de 
l’Ajuntament ha variat.
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Així, la jurisdicció social, de conformitat amb la doctrina consolidada del Tribunal Suprem, 
en relació amb el caràcter de salari diferit meritat dia a dia que cal atribuir a les pagues 
extraordinàries (per totes, STTS de dates 04.04.2008, 21.04.2010, 05.11.2010, 21.12.2010 i 
10.03.2011) es manifesta en essència unànime, reconeixent l’existència d’una part ja meritada 
a la data d’entrada en vigor del citat RDL, el dia 15.07.2012, i conseqüentment s’expressa 
favorable a l’abonament proporcional d’aquesta. Són manifestació d’aquesta línia 
jurisprudencial, entre d’altres, les següents sentències:

- Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, Secció 5ª, Sentència de 14 de 
desembre de 2012, procediment 69/2012. El Tribunal estima parcialment la 
demanda interposada i condemna l’empresa pública demandada a l’abonament als 
treballadors afectats per conflicte col·lectiu de la part proporcional de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 meritada.

- Audiència Nacional, Sala Social, Auto d’1 de març de 2013, procediment 
322/2012. L’Audiència Nacional dicta interlocutòria per la qual s’acorda per 
unanimitat elevar qüestió d’inconstitucionalitat davant el TC, perquè resolgui si 
l’article 2 del RDL 20/2012, en la seva aplicació al personal laboral del sector 
públic ha vulnerat o no el principi d’irretroactivitat de drets individuals de l’article 
9.3 de la Constitució espanyola.

- Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, Secció 1ª, Sentència de 15 de 
març de 2013, recurs 4/2013. El Tribunal estima les demandes de conflicte 
col·lectiu interposades pels sindicats, declarant el dret del personal laboral 
d’administració i serveis de les universitats públiques madrilenyes a percebre les 
quantitats corresponents als serveis prestats amb caràcter previ a l’entrada en vigor 
del RDL 20/2012, és a dir, del període comprès entre els dies 1 de gener al 14 de 
juliol de 2012, respecte de la paga de Nadal corresponent a l’any 2012.

- Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, Secció 5ª, Sentència de 22 
d’abril de 2013, recurs 25/2013. El Tribunal, prèvia desestimació de l’excepció de 
litispendència, estima en part la demanda de conflicte col·lectiu i declara el dret 
dels treballadors afectats pel conflicte a percebre en concepte de paga de Nadal del 
mes de desembre de 2012 les quantitats corresponents als serveis prestats amb 
caràcter previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012.

- Tribunal Superior de Justícia de la regió de Múrcia, Sala Social, Sentència de 3 de 
juny de 2013, recurs 5/2013. El Tribunal estima en part el recurs de suplicació i 
declara el dret del personal laboral a percebre les quantitats corresponents als 
serveis prestats amb caràcter previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, respecte 
de la paga extraordinària de Nadal.

- Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, Sala Social, Sentència d’11 de juliol de 
2013, recurs 301/2013. El Tribunal desestima la pretensió formulada pels sindicats 
consistent en què s’elevi qüestió d’inconstitucionalitat respecte dels articles 2, 3 i 7 
del RDL 20/2012, desestimant la pretensió principal que es deixi sense efecte la 
pràctica duta a terme per Aragonesa de Servicios Telemáticos consistent en el no 
abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 i estimant la 
pretensió subsidiària, reconeixent als treballadors afectats pel conflicte, el dret a la 
percepció de la part proporcional meritada de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012.

- Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Social, Secció 5ª, Sentència de 15 de 
juliol de 2013, recurs 34/2013. El Tribunal estima en part la demanda de conflicte 
col·lectiu i declara el dret del personal laboral dels hospitals afectats a percebre les 
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quantitats corresponents als serveis prestats amb caràcter previ a l’entrada en vigor 
del RDL 20/2012, és a dir, del període comprès entre els dies 1 de juny i 14 de 
juliol de 2012, respecte de la paga de Nadal corresponent a l’any 2012.

En l’ordre contenciós administratiu ja s’han produït els primers pronunciaments judicials 
sobre la qüestió debatuda i aquests són unànimes en el sentit de reconèixer el dret a la 
percepció de la dita paga extraordinària en la quantia corresponent als serveis prestats entre 
els dies 1 de juny al 14 de juliol de 2012, previs, per tant, a l’entrada en vigor del RDL 
20/2012. Com a mostra d’aquesta línea jurisprudencial en l’àmbit administratiu es destaquen 
les següents sentències:

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palència, Sentència 186/2013, de 29 de 
maig. Diputació de Palència. Abonament de la part proporcional de la paga 
extraordinària generada abans de l’entrada en vigor del RDL 20/2012. Abonament 
procedent.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, procediment abreujat 
84/2013, Sentència de 26 de juliol de 2013. Ajuntament de Mataró. Estimació 
parcial del recurs. Abonament procedent a la recurrent dels emoluments ja meritats 
entre l’1 de juny de 2012 i el 14 de juliol de 2012.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Saragossa, Sentència 200/2013, de 12 
de setembre de 2013. Desestima el recurs interposat contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Calatorao que autoritzava l’abonament dels 44 
dies, des de l’1 de juny de 2012 fins el 14 de juliol de 2012.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 27 de Madrid, Sentència de 25 de setembre 
de 2013 contra la resolució de la Viceconsellera d’organització educativa de la 
Comunitat de Madrid. Condemna a l’abonament de la part proporcional de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Ceuta, procediment abreujat 151/2013, 
Sentència de 30 de setembre de 2013. Declara el dret del personal de la Ciutat 
Autònoma de Ceuta a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de 
Nadal de 2012 corresponents als serveis prestats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del RDL 20/2012.

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, procediment abreujat núm. 
258/2013-E, contra el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Condemna a dita Administració a l’abonament de la part proporcional de la paga 
extraordinària de desembre de 2012 meritada entre els dies 1 de juny de 2012 i 14 
de juliol de 2012, ambdós inclosos. 

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, procediment abreujat núm. 
85/2013-A, dictada contra la Diputació de Barcelona, i que declara el dret de 
l’actor a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de mes de 
desembre de 2012, meritada entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012.

Paral·lelament, han estat plantejades vàries qüestions d’inconstitucionalitat que, sumades a 
les inicialment plantejades en seu social quasi arriben a la veintena, fonamentades totes elles 
en la possible vulneració dels articles 9 i 33 de la Constitució espanyola. Val a dir però, que 
el Tribunal Constitucional encara no s’ha pronunciat al respecte.

Tanmateix, com argument que fonamentaria segons el mateix TC, el criteri interpretatiu 
adoptat pels jutjats, cal fer esment de la interpretació que “a sensu contrario” efectuà el TC 
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en les resolucions interlocutòries 162/2011, de 13 de setembre i 179/2011, de 13 de 
desembre, com a conseqüència de dues qüestions d’inconstitucionalitat plantejades en relació 
amb diversos preceptes del Real Decreto–Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público , i que han estat recollits en la 
fonamentació jurídica d’alguna de les sentències recentment dictades pels jutjats contenciosos 
que resolen sobre el RDL 20/2012 (per exemple, la sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Saragossa, 200/2013, de 12 de setembre).

En aquelles resolucions interlocutòries, el TC analitza un seguit de qüestions derivades de 
l’aprovació de les mesures previstes en el RDL 8/2012, d’entre les quals ens referirem als 
raonaments que efectua en relació a la qüestió que ara es debat (Fonament de dret setè, apartat 
c), de la resolució interlocutòria 179/2011, de 13 de desembre.

“(...) El Juzgado promotor de la cuestión fundamenta como ha quedado expuesto, la 
pretendida vulneración del art. 33.3 CE, en la afirmación que el artículo 1 del RDL 
8/2010 recorta derechos económicos adquiridos de los funcionarios públicos 
reconocidos por toda la anualidad presupuestaria por la Ley 26/2009 de PGE para el 
2010. Ahora bien, tal argumento carece de fundamento por cuanto la reducción de 
retribuciones impuesta por el artículo 1 del RDL 20/2010, mediante la modificación de 
los artículos 22, 24 y 28 de la Ley 26/2009, de PGE para el 2010, lo es con efectos de 1 
de junio de 2010, respecto de las retribuciones vigentes a 31 de mayo de 2010, esto es, 
afecta a derechos económicos aún no devengados por corresponder a mensualidades en 
las que aún no se ha prestado el servico público y, en consecuencia, no se encuentran 
incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar de derechos 
adquiridos o de los que los funionarios hayan sido privados sin indemnización 
(artículo 33.3 CE) ni de una regulación qua afecta retroactivamente a derechos ya 
nacidos”.

En relació amb les qüestions d’inconstitucionalitat plantejades és a destacar la recent 
Sentència 52/2013, dictada el 17 d’octubre de 2013, per la sala social del TSJ de Catalunya, i 
que defuig de la pretesa inconstitucionalitat de l’article 2 del RDL 20/2012, fent seva la 
doctrina judicial posterior a l’aprovació del RDL (STSJ Madrid de 14.12.2012) i que es 
pronuncia en els següents termes:

“(...) A partir de ahí en el caso ahora planteado, hemos de tener en cuenta que en la 
paga extra de diciembre de 2012, suprimida por el repetido RDL 20/2012, se liquida el 
importe correspondiente referido al período 1 de enero a 31 de diciembre, por lo que a 
la fecha de entrada en vigor el 15.07.2012 los trabajadores ya habrían hecho suya la 
parte proporcional de la paga extra que confluye a esa fecha.

Por lo tanto, el art. 2.5 del RDL 20/2012 cabe interpretarlo en tal sentido obviando así 
su inconstitucionalidad, por la retroacción que, en otro caso, se produciría de entender 
que el precepto sugiere pura y simplemente la supresión de la paga extra de diciembre 
de 2012 sin ninguna otra matización, cuando la interpretación que parece más  
correcta sería la de que dicha supresión no afecta a los importes ya devengados por el 
trabajador en el momento de su entrada en vigor, al ser tal la interpretación más 
acorde con el texto constitucional. (...)”

Reflexió que acull també la recent jurisdicció contenciosa, és a destacar la Sentència núm. 
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794/2013, del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, de 13 de novembre de 2013, i que és 
la primera sentència d’un Tribunal Superior de l’ordre contenciós que es dicta en aquesta 
matèria. Aquesta sentència que reitera el criteri adoptat per anteriors resolucions dels 
tribunals superiors de justícia, per bé que en seu social (així les de TSJ Madrid de  
25.09.2013 i de 22.04.2013), es manifesta en els següents termes:

“(...) Por un lado , el art. 2 del RDLey 20/2012, admite una interprestación conforme a 
la CE, bajo el canon lógico, sistemático y finalista antes expuesto. La norma suprime 
la paga extraordinaria de diciembre pero referida a la paga extraordinaria no 
devengada, o en otras palabras, a la paga extraordinaria generada tras la entrada en 
vigor inmediatamente ulterior a la publicación del Decreto Ley. No afecta el RDLey 
20/2012 a la paga extraordinaria que en el momento de entrar en vigor la norma ya se 
había devengado paulatinamente día a día bajo la única norma entonces vigente, 
forma parte de la esfera de derechos económicos de los funcionarios, pendiente 
únicamente de su ulterior abono.

(...) Por otro lado, la interpretación expuesta es la única que salva la conformidad con 
la CE de la medida impuesta por el citado RDL. En efecto, si la publicación del RDL 
fuese indiferente al efecto retroactivo, es evidente que la situación de “extraordinaria y 
urgente necesidad” que lo inspira y fundamenta su utilización (art. 86 CE), no 
concurriría ya que para el demoledor efecto retroactivo podría haberse demorado la 
publicación de tal norma hasta finales de noviembre o (...)”

Aquest és el criteri que realitzà el propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en 
dictar les instruccions sobre la interpretació legal de l’article 2 del RDL 20/2012, recollida, 
entre d’altres, en l’escrit de la Subdirecció General de data 29 de setembre de 2012, que es 
reprodueix seguidament:

“(...) respecto de las liquidaciones practicadas antes del dia 15.07.2012, como 
consecuencia de la finalización de contratos temporales de trabajo, o con motivo u 
ocasión del cese o la baja del personal funcionario o laboral, no procederá exigir 
reintegro alguno a los afectados como consecuencia de la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012. Si por cualquier circunstancia, el citado 
personal funcionario o laboral hubiera pasado a tener con posterioridad al 15 de julio 
de 2012 una nueva relación jurídica con la Administración, tampoco podrá practicarse 
compensación o exigir reintegro alguno por las cantidades que fueron abonadas con 
ocasión de la liquidación de su anterior relación antes de la entrada en vigor de la 
supresión de la paga extrordinaria de diciembre de 2012. (...)”

Per tot l’anterior, en el marc establert per l’article 37.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aquesta Corporació municipal i les organitzacions 
sindicals CCOO, SPPM-Cat i UGT han assolit en el si de la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes l’Acord de data 15 de gener de 2014 que es transcriu literalment a 
continuació:

“ Primer.- RECONÈIXER el dret del personal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a 
l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
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l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el 
període comprès entre els dies 1 de juny i el 14 de juliol de 2012 (44 dies).

Segon.- INICIAR els tràmits jurídics i econòmicopressupostaris que siguin necessaris 
per tal de poder fer efectiu l’abonament de la part meritada esmentada de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 a aquell personal de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès que acrediti el dret el més aviat possible, preferentment abans del 
mes de juliol de 2014.

Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, l’Ajuntament ho 
comunicarà a la representació de la part social i procedirà a la deducció íntegre de la 
quantia abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinària que 
correspongués abonar al personal.

Tercer.- ESTABLIR que la percepció de la part meritada esmentada de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 comportarà, en idèntica quantia a la que 
es percebi en concepte de part meritada, la minoració del límit màxim individual 
(1.000,00 €) de la bestreta de la paga extraordinària del mes de desembre de 2014 
que cada empleat/da municipal pot sol·licitar.

Quart.- DONAR trasllat del present acord als òrgans rectors de les empreses 
municipals i fundacions d’aquesta Corporació municipal, per a què aquests, en l’ús 
de les seves facultats i competències, i si ho estimen oportú, adoptin les mesures que 
estimin adients.”

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, en ús de les atribucions 
atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2, apartats e) i i) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, conforme a la redacció donada al mateix 
per la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985  i, demés normativa 
concordant i d’aplicació,

S’ACORDA:

Primer.- APROVAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, de data 15 de gener de 2014, que es transcriu a 
continuació:

“ Primer.- RECONÈIXER el dret del personal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a 
l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el 
període comprès entre els dies 1 de juny i el 14 de juliol de 2012 (44 dies).

Segon.- INICIAR els tràmits jurídics i econòmicopressupostaris que siguin necessaris 
per tal de poder fer efectiu l’abonament de la part meritada esmentada de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 a aquell personal de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès que acrediti el dret el més aviat possible, preferentment abans del 
mes de juliol de 2014.
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Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, l’Ajuntament ho 
comunicarà a la representació de la part social i procedirà a la deducció íntegre de la 
quantia abonada per aquest concepte en la propera paga extraordinària que 
correspongués abonar al personal.

Tercer.- ESTABLIR que la percepció de la part meritada esmentada de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 comportarà, en idèntica quantia a la que 
es percebi en concepte de part meritada, la minoració del límit màxim individual 
(1.000,00 €) de la bestreta de la paga extraordinària del mes de desembre de 2014 
que cada empleat/da municipal pot sol·licitar.

Quart.- DONAR trasllat del present acord als òrgans rectors de les empreses 
municipals i fundacions d’aquesta Corporació municipal, per a què aquests, en l’ús 
de les seves facultats i competències, i si ho estimen oportú, adoptin les mesures que 
estimin adients.”

Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a la seccions de Recursos Humans, 
Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament als efectes del seu compliment, així com al 
Comitè Unitari de Personal.

_____________________

6 APROVACIÓ REGLAMENT

6.1 EXP.: SSPP-U043-N027140001. APROVACIÓ DEL REGLAMENT 
D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL  
D'INFANTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

APROVACIÓ DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL MUNICIPAL D'INFANTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

Expedient: SSPP-U043-N027140001. 

1. Amb l’objectiu de promoure la participació activa dels infants i adolescents en tots els 
àmbits de la vida com a pas necessari perquè aquests assumeixin la seva responsabilitat social 
i esdevinguin un motor de transformació social. 

2. Per tal de continuar treballant per desenvolupar el contingut de la Carta de Ciutats 
Educadores (signada al 1994). Un concepte de ciutat educadora amb el qual l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès està compromès, que va més enllà de les actuacions dels centres educatius 
i de la Regidoria d’Educació, i que està vinculat a tots els àmbits del govern de la nostra 
ciutat. Entenent l’educació com un procés permanent educatiu i d’aprenentatge al llarg de tota 
la vida i com un element clau per a la convivència, la cohesió social i el coneixement, en el 
qual hi participa tota la societat. 

3. Atès que el 20 de novembre de 1989 les Nacions Unides aprova la Convenció sobre els 
Drets de l'Infant. Una nova percepció del que és la infantesa i de les seves capacitats que s'ha 
anat obrint pas, lentament però inexorablement, en el si de les nostres normes, polítiques, 
plans i actuacions vers el col·lectiu de menors d'edat i que suposa el reconeixement de la 
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condició de ciutadans i ciutadanes de ple dret dels infants i adolescents.

4. Atès l’article 34 de la Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència que defineix el Dret de Participació dels infants: «Els infants i els adolescents 
tenen el dret de participar plenament en els nuclis de convivència més immediats i en la vida 
social, cultural, artística i recreativa de llur entorn. Els poders públics els han d’oferir les 
oportunitats necessàries perquè s’incorporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord 
amb llur grau de desenvolupament personal.» 

I l’article 27 d’aquesta mateixa Llei que fa referència, de forma expressa, als consells de 
participació territorial i nacional dels infants i adolescents:  “Les administracions locals han 
de crear consells de participació territorial per tal de donar als infants i als adolescents 
l’oportunitat d’afavorir la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.” 

5. Tenint en compte el que asssenyala el document de bases del Pacte per a la infància a 
Catalunya en el seu apartat 1.3 dedicat al desenvolupament de la participació: La participació 
dels infants i adolescents en tot allò que els afecta és el que configurarà el seu estatus de 
ciutadà/na i, per això, es considera inimaginable el disseny de polítiques públiques en 
qualsevol àmbit elaborat d’esquena a aquest col·lectiu. L’exercici de la participaciósocial és 
una manera de reconèixer-los com a grup humà, amb compromisos i lleialtat cap al grup de 
pertinença i els interessos comuns, i que exigeix la garantia de drets i deures i el seu 
desenvolupament operatiu (participació civil, política, social i cultural).

I en el seu apartat 1.4 que fa referència expressa als consells municipals i consell nacional de 
la infància i els defineix com a espais de reunió per a exercir els seus drets de participació, 
d’observació de la ciutat des de la mirada dels nenes i nenes, de formació on aprendre el sentit 
i el significat que té participar, d’ús de procediments i valors democràtics on tenen 
l’oportunitat d’exercitar la seva formació ciutadana de participació.

6. Atès el Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional 
dels infants i els adolescents de Catalunya que en el seu preàmbul assenyala el dret de tots els 
infants i adolescents a ser escoltats i tinguts en compte com un dels valors fonamentals de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. Per aquesta  raó, el Comitè dels 
Drets de l’Infant de Nacions Unides va publicar el juliol de 2009 l’Observació general 
número 12, en què s’insta els governs a desenvolupar el dret de l’infant a ser escoltat en tots 
els afers que li afectin i a tenir en compte les seves opinions.

Aquest Decret també assenyala que els consells, tant el nacional com els locals, han de 
garantir una participació real i democràtica; han de tenir un protagonisme real, no sols formal, 
i han de ser una eina, no un objectiu en si mateix. En aquest sentit, el Consell Nacional i els 
consells locals han de garantir una representativitat social àmplia, procurar una representació 
proporcional de gènere i d’edats i vetllar per la representació d’aquells col·lectius més 
vulnerables, amb més dificultats d’accés, amb necessitats especials o en risc d’exclusió social. 
En aquests col·lectius més vulnerables es consideren especialment els infants i els i les 
adolescents amb discapacitats (física, psíquica o sensorial), els pertanyents a minories 
ètniques, els nois i les noies d’origen immigratori i aquells que estan sota mesures protectores, 
entre altres possibilitats.

7. Tenint en compte els articles 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
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qual s’aprova el reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
Locals que estableixen que el Ple de la Corporació podrà acordar l’establiment de Consells 
Sectorials amb la finalitat de canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves 
associacions en els assumptes municipals. Aquests Consells Sectorials desenvoluparan 
funcions d’informe i proposta en relació a les iniciatives municipals, éssent el Ple Municipal 
el que ha d’establir la seva composició, organització i àmbit d’actuació.

8. Vista la postestat reglamentària que ostenta aquesta administració local en virtut de l’article 
8.1 i 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i de conformitat amb els articles 60 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny.

9. Atès que, en funció del que s’estableix a l’article 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 
Ajuntaments, per acord del Ple, poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb el 
àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat 
d’integrar la participació de la ciutadania i de llurs associacions en els assumptes municipals.

10. Atès que a l’article 82 sobre els Òrgans de participació ciutadana del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, es recull que l’Ajuntament podrà crear 
organismes de participació i control ciutadà per acord de la majoria absoluta del Ple 
Municipal. Els consells de participació i les comissions ciutadanes que es creïn poden ser de 
naturalesa territorial o sectorial, amb caràcter estable o amb una comesa específica.

11. Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de crear un instrument de 
consulta i participació amb l’objectiu de canalitzar aquesta participació infantil a la ciutat i de 
faciliti espais de trobada als nens i nenes per reflexionar, parlar, prendre decisions i fer 
propostes sobre aquells aspectes relacionats amb la vida quotidiana de la seva ciutat que 
consideren necessaris per millorar les condicions de vida de tota la ciutadania.

12. Atès el Programa Municipal d’Educació, aprovat per la Junta de Govern Local de data 17 
d’octubre de 2013, que en el seu apartat Participació de la comunitat educativa, recull el 
projecte de creació del Consell Municipal d’Infans de Barberà del Vallès.

13. Ateses les aportacions elaborades pels infants participants durant el procés participatiu de 
creació del Consell Municipal d’Infants, document que s’adjunta a aquest expedient.

14. Tenint en compte que l’Ajuntament de Barberà del Vallès garantirà l’acompanyament de 
la tasca dels infants participants en el Consell amb el personal educador necessari.

15. Tenint en compte el text preliminar aprovat per la Comissió d’estudi, constituïda per a 
l’elaboració i aprovació del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal 
d’Infants de Barberà del Vallès segons decret d’alcaldia de data 14 de gener de 2014.

A proposta de la tinenta d’alcaldia amb competència específica de gestió en matèria 
d’educació, Sra. Mònica Maya González, es proposa al Ple de la Corporació Municipal 
l’adopció del següent:
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ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell 
Municipal d’Infants adjunt en aquest expedient i que s’estructura en els següents apartats:  

- Exposició de motius
- Marc legal
- Definició, objectius i atribucions del Consell Municipal d’Infants
- Composició inicial del Consell Municipal d’Infants
- Primer procés d’elecció dels infants membres del Consell
- Durada del període de representació i incorporació de nous membres
- Organització i funcionament del Consell Municipal d’Infants
- Relació amb les famílies dels infants representants del Consell
- Coordinació dels agents socioeducatius implicats en el desenvolupament de l’activitat del 
Consell
- Difusió de l’activitat del Consell Municipal d’Infants
- Disposicions finals

SEGON: Sotmetre a informació pública el present acord, juntament amb el projecte de 
reglament inicialment aprovat, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), a un diari de comunicació escrita de difusió en la ciutat i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública, dintre del qual es poden presentar al·legacions 
o suggeriments, serà de trenta dies a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades.

TERCER: Disposar que, si no es formula cap alegació o suggeriment durant l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament aquest Reglament, sense necessitat d’acord 
posterior. 

QUART: Procedir a continuació, un cop aprovat definitivament, a la publicació del text 
íntegre del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal d’Infants, de la 
forma següent: 

- Al tauler d’Edictes i al BOPB: el text íntegre del Reglament.
- Al DOGC: la referència del BOPB on s’hagi fet la seva publicació. 

CINQUÈ: Trametre igualment a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini dels quinze dies següents, l’acord d’aprovació definitiva del 
Reglament d’Organització i  Funcionament del Consell Municipal d’Infants i la còpia íntegra 
i fefafent d’aquest. 

SISÈ: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la tinenta d’alcaldia 
amb competència específica de gestió en matèria d’educació, Sra. Mònica Maya Gonzàlez, 
per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució dels acords 
aprovats.

_____________________
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7 ELECCIÓ I PROPOSTA

7.1 EXP.: 2014N5340001. ELECCIÓ I PROPOSTA DE NOMENAMENT DE 
JUTGE/SSA DE PAU TITULAR.

ELECCIÓ I PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR.

Expedient: 2014N5340001.

Examinats els antecedents que hi ha a l’expedient relatiu a l’elecció i proposta de 
nomenament de nou/nova Jutge/ssa de Pau titular, de Barberà del Vallès.

Atesa la comunicació de la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per la qual es dóna trasllat a aquest Ajuntament de l’acord adoptat en data 8 
d’octubre de 2013 per la Comissió de la Sala de Govern, sobre la pròxima finalització del 
termini de 4 anys per al qual va ser nomenada la Jutgessa de Pau de Barberà del Vallès, tot 
requerint l’inici dels tràmits establerts als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament núm. 3/1995, de 7 
de juny, dels Jutges de Pau, amb la finalitat de què, pel Ple de l’Ajuntament, es proposi al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de la persona que se’n faci càrrec 
durant un nou termini de quatre anys. 

Atès el contingut del decret núm. 2014LLDC000369, dictat per la senyora alcaldessa en data 
17 de febrer, d’acord amb el qual es va iniciar expedient administratiu per a la designació de 
nou/nova Jutge/ssa de Pau Titular de Barberà del Vallès. 

Atès que, en compliment d’aquesta resolució municipal, es va realitzar la convocatòria 
pública corresponent mitjançant la publicació i tramesa dels anuncis corresponents en la 
forma prevista a l'article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. En 
concret, s’han publicat anuncis al taulell d’anuncis municipal (19.02.2014) i al Butlletí 
Oficial de la província (05.03.2014), i s’han tramès els anuncis corresponents al Jutjat de Pau 
d’aquesta ciutat (05.03.2014) i al Jutjat Degà de Cerdanyola del Vallès.

Atès que la citada convocatòria ha donat com a resultat la presentació, dins de termini, de 
quatre sol·licituds per proveir la citada plaça de Jutge/ssa de Pau, acompanyades de la 
documentació que les persones interessades han considerat més adient. Aquestes sol·licituds 
han estat les següents per ordre de presentació:

07.03.2014.- Emma Báez Jiménez.
14.03.2014.- Manuel Sánchez Ramos.
18.03.2014.- José Luis Bautista Quiñones.
21.03.2014.- Mireia Panadero Hernández.

Atès que, desprès de ser examinades i contrastades les dades, nivell de formació i resta 
d’antecedents facilitats per les persones participants, s’arriba a la conclusió de considerar que 
la senyora Emma Báez Jiménez és la persona més adequada per a l’exercici d’aquest càrrec, a 
la vista del seu perfil de formació acadèmica, nivell de preparació i especialitat i resta 
d’antecedents professionals aportats.

I atès finalment l’informe jurídic preceptiu que al respecte i en sentit favorable ha estat emès.
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És per tot això que, en compliment d’allò establert a l’article 101.2 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial, i en aplicació dels articles 5 i següents del Reglament 
núm. 3/1995, abans esmentat, a proposta de l’Alcaldia i amb el dictamen previ de la Comissió 
Informativa núm. 1, es proposa al Ple Municipal l'adopció de l’acord següent, que s'haurà 
d'efectuar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.

ACORD:

Primer.- Elegir i proposar, a l'òrgan competent per al seu nomenament, a la Sra. Emma Báez 
Jiménez, titular del DNI 77122732-Y i amb domicili al Pg. Doctor Moragas, núm. 204-212 
B, per ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau titular, de Barberà del Vallès, per considerar que és 
la persona més adequada per a l’exercici d’aquest càrrec, a la vista del seu perfil de formació 
acadèmica, nivell de preparació i especialitat i resta d’antecedents professionals aportats, i 
desprès de ser contrastats amb els de la resta de persones participants. Tot això, sens perjudici 
de valorar també, molt positivament, el nivell de formació i l’interès en participar manifestat 
per aquestes persones.

Segon.- Donar trasllat del present acord al Jutjat Degà dels de Cerdanyola del Vallès, en 
compliment del que disposa l'art. 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i art. 7.1 del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau.

Tercer.- Notificar-ho igualment a la resta de persones interessades.
_____________________

8 MOCIONS PORTAVEUS

8.1 EXP.: 2014N06000010. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA 
PCPB RELATIVA A LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL ESPECÍFI C A 
LES PISCINES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CAN 
LLOBET I MARIA REVERTER DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PCPB RELATIVA A LA 
UTILITZACIÓ DE MATERIAL ESPECÍFIC A LES PISCINES DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CAN LLOBET I MARIA REVERTER DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS.

Expedient: 2014N06000010.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal PCPB, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Les piscines municipals compten amb uns materials específics per poder utilitzar dins 
l'aigua. Una part d'aquests materials són d'us lliure però d'altres, només són reservats per a 
l´ús en cursets. 
 
Els materials d'aquestes instal·lacions han estat adquirits a través dels diners que arriben dels 
pressupostos municipals. Per tant, tots els material dels que disposen son pagats amb diners 
públics.
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Moltes persones, utilitzen les instal·lacions esportives, i concretament les piscines, no només 
per fer esport, sinó, en molts casos, per a la rehabilitació de processos aguts o crònics de 
malaltia tals com intervencions quirúrgiques, rehabilitacions per patologies cròniques, etc...
 
Deixant palès que les instal·lacions esportives no són centres de rehabilitació, si es cert que 
en molts casos es poden utilitzar per millorar dolències o facilitar processos de millores de la 
salut.
 
Ja es compta amb carrils específics per utilitzar materials especials a les piscines, diverses 
hores al dia, i es pot utilitzar aquest material demanant-ho per escrit. En canvi, les 
instal·lacions no deixen molts materials que en aquells moments no es utilitzat per ningú 
emparant-se en que és només per a cursets.
 
Si aquest material no està en ús, havent-hi opcions d'utilitzar-lo en les condicions ja 
establertes en aquests moments no té cap sentit prohibir el seu ús.
 
Per tot això demanem:
 
Primer: Que les instal·lacions esportives puguin deixar qualsevol material específic, si en 
aquell moment no es utilitzat per cap altre usuari. 
 
Segon: Que les i els beneficiaris de poder utilitzar aquest material han de ser abonats i estar al 
corrent de pagament.
 
Tercer: Les usuàries i usuaris abonats hauran de presentar un escrit acompanyat d'un informe 
mèdic o d'un professional de la salut. 
 
Quart: La usuària o usuari abonat s'haurà d'adaptar a les normes d'horaris que tenen les 
piscines per fer l'ús d'aquest material. 
 
Cinquè. La usuària o usuari abonat firmarà un document on es farà responsable del bon ús del 
material, i haurà de respondre per ell en cas de fer-lo malbé degut a un ús indegut.
 
Sisè. El material es podrà deixar per un temps determinat, passat el qual, la usuària o usuari 
haurà d'entregar novament un informe que acrediti que necessita més temps aquest material. 
En el cas de processos crònics, ha de ser indicat en el mateix informe."

_____________________
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8.2 EXP.: 2014N06000012. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU 
PER A L'EQUIPARACIÓ DELS DRETS ENTRE LA PARELLA EN EL 
SISTEMA DE PERMISOS PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ I 
ACOLLIMENT.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU PER A L'EQUIPARACIÓ DELS 
DRETS ENTRE LA PARELLA EN EL SISTEMA DE PERMISOS PER NAIXEMENT, 
ADOPCIÓ I ACOLLIMENT.

Expedient: 2014N06000012.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu 
a continuació:

"Atès que l'actual regulació dels permisos de maternitat i de paternitat és desigual, fet que 
provoca una major dificultat en la integració de la dona en el món laboral i una major 
responsabilitat d'aquesta en l'àmbit familiar.

Atès que cal avançar cap a la plena equiparació dels permisos de naixement, adopció i 
acolliment entre ambdós progenitors i, d'aquesta manera, en una cura dels fills basat en la 
corresponsabilitat, fet que suposaria un gran benefici pel menor, així com també pels dos 
progenitors al poder gaudir del mateix període per estar amb el nadó els primers mesos de 
vida, adopció o acollida.

Atès que aquesta equiparació permetria a la dona accedir i mantenir-se en el mercat laboral 
fet que incidiria positivament a la llarga en l'activitat econòmica amb una major productivitat 
i, per tant, en una major generació de riquesa. 

Atès que per aconseguir aquesta plena equiparació és necessària una reforma integral del 
permís de paternitat fins a equiparar-lo amb el de maternitat amb un període transitori per a la 
seva completa aplicació. 

Atès que la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats, en sessió 10 d'octubre de 2012, va 
aprovar una Proposició no de Llei sobre la modernització del sistema de permisos per 
naixement, adopció i acolliment, presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
en els següents termes:

"El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

Abordar en aquesta legislatura i tenint en compte la Ley Orgànica 3/2007, de 22 de mayo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, i les recomanacions de la Subcomissió per 
a l'estudi de la Racionolització d’Horaris, Conciliació de 1a vida personal, familiar i 
laboral i la Corresponsabilitat, l'anàlisi de la situació dels permisos per naixement, adopció 
o acolliment i implementar les reformes en quant la conjuntura econòmica ho permeti, 
orientades als objectius fonamentals:

1.- Assegurar el dret de la infància a rebre les cures per part de cada un/a dels seus 
progenitors/es en peu d'igualtat i en el seu benefici i en el de tot el nucli familiar. 
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2.- Garantir en pla d'igualtat els drets d'ambdós progenitors a compatibilitzar l'ocupació de 
qualitat amb la maternitat/paternitat, sense perdre els seus ingressos i sense veure's privats 
del gaudi de la seva vida personal i familiar.

3.- Avançar cap a l'equiparació dels permisos de naixement, adopció i  acolliment entre 
ambdós progenitors de formo que ambdós comptin amb el mateix període personal i 
intransferible, eliminant les disfuncions existents en la legislació actual al respecte i, 
singularment, evitant la subrogació de drets que han de ser individuals."

Atès que l'executiu de Rajoy vol allargar l'entrada en vigor de l'ampliació de 4 setmanes del 
permís de paternitat, a 1'1 de gener de 2014, quan el Congrés ha avalat en ja en dues ocasions 
la seva aplicació el proper 1 de gener de 2013, a proposta de Convergència i Unió en la Llei 
d'Igualtat de la passada legislatura.

Per tot això, els grups municipals de Barberà proposen al Ple municipal l'adopció dels acords 
següents:

Primer.- Donar suport a la Proposició no de Llei sobre modernització del sistema de permisos 
per naixement, adopció i acolliment, presentada pel Grup parlamentari de Convergència i 
Unió i aprovada per unanimitat, el 10 d'octubre de 2012, la qual insta al Govern a avançar cap 
a la plena equiparació del permís de paternitat al de maternitat. 

Segon.- Instar al Govern de Rajoy a implementar les reformes legislatives oportunes per a 
l'equiparació del permís de paternitat al de maternitat, abans de la finalització d'aquesta 
legislatura.

Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del 
Congrés dels Diputats, al President del Govern espanyol, així com també a les associacions 
que tinguin entre els seus fins treballar per la plena igualtat de gènere."

_____________________

8.3 EXP.: 2014N06000013. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP 
PER RECLAMAR A LA GENERALITAT EL COMPLIMENT DE LES 
RESOLUCIONS JUDICIALS QUE AVALEN EL MODEL DE 
BILINGÜISME INTEGRAL EN L'EDUCACIÓ.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP PER RECLAMAR A LA 
GENERALITAT EL COMPLIMENT DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS QUE 
AVALEN EL MODEL DE BILINGÜISME INTEGRAL EN L'EDUCACIÓ.

Expedient: 2014N06000013.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal PP, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació:

"La Llei 1212009, de 10 de juliol, d'educació, coneguda com Llei d’Educació de Catalunya 
(en endavant LEC) desenvolupa el règim lingüístic derivat de l'Estatut d'Autonomia, i d'acord 
amb el nostre marc jurídic ha de garantir a tota la població escolar, en acabar l'etapa 
obligatòria, el coneixement amb suficiència oral i escrita de les llengües oficials, el català i el 
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castellà.
 
Aquest règim lingüístic ha de ser necessàriament compatible amb restablert a la Llei de 
Normalització Lingüística de 1983 i Llei de Política Lingüística de 1998 per a l’ensenyament 
sostingut amb fons públics a Catalunya, avalat pel Tribunal Constitucional en la sentència 
337194, i definit com règim de "conjunció lingüística o bilingüisme integral", que, per 
definició, obliga que les dues llengües oficials a Catalunya participin de manera equilibrada 
en el sistema com a vehicles d'ensenyament.
 
La LEC introdueix en l'article 15 el concepte "programes d'immersió lingüística", com 
"estratègies educatives d'immersió lingüística" tenint en compte "la realitat sociolingüística, 
la llengua o llengües dels alumnes i el procés d'ensenyament del castellà”. L'objectiu es 
reforçar el coneixement del català en aquelles zones on el seu ús no estigui normalitzat.
 
Segons aquest mateix article 15 de la LEC, els programes d'immersió lingüística promouran 
"l'ús intensiu [del català] com a llengua vehicular d'ensenyament i d'aprenentatge" i pretén 
utilitzar aquest idioma per satisfer "la funció de llengua de referència i de factor de cohesió 
social".
 
És opinable si la llengua única en una societat bilingüe és o no un factor de cohesió social, ja 
que cap societat multilingüe europea manifesta sentir-se fragmentada o poc cohesionada pel 
fet de la seva pluralitat. Així mateix, és dubtós que un ciutadà, que ja parla una llengua 
oficial, i al qual se l'obliga a canviar totalment de llengua per educar-se o treballar, pugui 
sentir-se més integrat en aquesta societat que relega la seva llengua, sent aquesta oficial.
 
La immersió lingüística exclusiva en català es va acabar aplicant a Catalunya de manera 
obligatòria i homogènia en tot el territori, en contra del que expressament preveuen les lleis 
de Normalització i Política Lingüística i la pròpia LEC. 
 
El sistema d'immersió lingüística obligatori i universal aplicat a Catalunya és únic al món, i 
no té cabuda en les societats democràtiques europees, que opten pel sistema de doble xarxa 
escolar o el sistema multilingüe, per tal d'evitar l'exclusió de cap de les llengües oficials. És, a 
més, un model desigualitari per principi, ja que els catalanoparlants estudien en la seva 
llengua materna i els altres són immersionats.
 
A favor de la immersió obligatòria s'argumenta que és un model d'èxit per a adquirir 
competència en les dues llengües oficials, però, a banda que no existeix en aquest moment 
cap prova, objectiva i imparcial, que mesuri, per exemple, el nivell de castellà dels estudiants 
catalans en relació a la resta d'espanyols, s'oblida el fet que el model de conjunció o 
bilingüisme no té per que donar pitjors resultats, de fet, els centres privats que l'apliquen 
obtenen les puntuacions més altes en les dues llengües, tant en PISA com en les proves de 
competències que passa la Generalitat.
 
En qualsevol cas, la LEC, com a part que es l'Ordenament Jurídic del nostre Estat de Dret, 
s'ha d'ajustar, tant en la seva redacció com en la seva aplicació, per una qüestió de seguretat 
jurídica, al sentit i la doctrina que, d'acord amb el principi de divisió de poders, dictin els 
tribunals de justícia. Aquesta doctrina, recollint tots els pronunciaments anteriors del Tribunal 
Constitucional, va quedar expressada en la sentència d'aquest tribunal 3112010, de 28 de 
juny, que apunta: "el deure de coneixement del català, com el del castellà, és una presumpció 
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ex lege que no pot originar discriminació i que ha de cedir quan es tracta de garantir 
l'efectivitat d'altres drets ". En definitiva, la sentència va declarar inconstitucional i nul·la la 
pretensió que el català pogués tenir un tracte preferent a l'Administració o l'Educació 
públiques catalanes.
 
A partir d'aquesta sentència totes les instàncies judicials implicades, TSJC i Tribunal Suprem, 
han fallat a favor del dret dels estudiants catalans a rebre ensenyament bilingüe, on el castellà 
no quedi exclòs com a llengua d'ensenyament, més enllà de les hores dedicades a 
l’ensenyament d'aquesta llengua. Els tribunals han reiterat l'existència del dret a 
l'ensenyament bilingüe i la inexistència del dret a l'ensenyament monolingüe (immersió). Per 
tant, mantenir el sistema monolingüe d'immersió de manera obligatòria i universal vulnera 
flagrantment el dret dels pares catalans a escollir l'ensenyament bilingüe per als seus fills.
 
Més enllà de consideracions pedagògiques, socials o polítiques ens trobem davant d'una 
situació de vulneració sistemàtica de drets individuals, legalment reconeguts, i que 
legitimen els pares a reclamar i exigir a l'Administració que els drets lingüístics dels seus fills 
quedin garantits pel sistema, en igualtat de condicions amb els altres estudiants.
 
La LEC preveu un mecanisme, l'atenció individualitzada, que ve aplicant als fills dels  pares 
que han sol·licitat una major presència del castellà. Aquest mecanisme queda recollit en el 
seu article 11.4: "En el curs escolar en que els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les 
mares, els pares o els tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden 
instar, en el moment de la matrícula, i d'acord amb el procediment que estableixi el 
Departament, que llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua".
 
No obstant això, l'atenció individualitzada no és una solució legal per garantir els drets 
lingüístics, com ha expressat la més recent jurisprudència del Tribunal Suprem. Per exemple, 
en sentència de 12 de juny de 2012 el TS alertava: "tampoc és suficient per complir aquesta 
obligació constitucional que el precepte afegeixi que "en qualsevol cas, es respectaran els 
drets lingüístics individuals de l'alumne o alumna, d'acord amb la legislació vigent" doncs el 
que dimana de la Doctrina Constitucional és un dret a rebre l'ensenyament en la seva llengua 
habitual ja sigui aquesta el català o el castellà, llevat de decisió en contra dels pares". I 
segueix: "com ja també expressem en les sentències d'aquesta Sala i Secció és una cosa ben 
diferent de l'atenció individualitzada en castellà que condueix a una situació de 
discriminació pràcticament idèntica a la separació en grups classe per raó de llengua 
habitual, i que desnaturalitza aquest dret al condicionar-lo a l'obligació d'haver-lo de 
sol-licitar  incorrent d'aquesta manera la norma en inconstitucionalitat".
 
No només és una discriminació impròpia amb menors i es desnaturalitza un dret si es 
supedita a l'obligació de reclamar. A més, l'atenció individualitzada suposa una certa solució 
només per a qui ho sol·liciti expressament, mantenint com a model general per a la majoria 
d'alumnes un model monolingüe universal, desajustat a la legalitat i la jurisprudència.
 
D'acord amb aquesta legalitat i aquesta jurisprudència, qualsevol pare que reclama 
judicialment contra l'Administració catalana, i sol·licita l'ensenyament bilingüe com a 
mesura cautelar, l'obté del tribunal.
 
En concret, l'acte de 3 de gener de 2013, dictat per la Secció Cinquena de la Sala del 
Contenciós Administratiu, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acorda: "requerir la 
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Conselleria d’Ensenyament perquè adopti totes les mesures que siguin necessàries per adaptar 
el sistema d'ensenyament lingüístic, en tant afecti el fill de la recurrent, a la nova situació 
creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal constitucional, que considera 
també el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya juntament amb 
el català".
 
La decisió judicial va ser recorreguda per la Generalitat i confirmada pel TSJC el 6 de març 
de 2013, aclarint que l'atenció individualitzada quedava exclosa i que "el sistema ha 
d'adaptar-se per a tota la classe (o unitat escolar) de la qual forma part l'alumne. El que s'ha 
acordat [en l'acte del 3 de gener esmentat] afecta l'alumne juntament amb els seus companys".
 
La Generalitat va tornar a recórrer aquest acte en cassació davant el Tribunal Suprem, qui va 
tornar a confirmar en sentència ferma de gener de 2014 la concessió de bilingüisme cautelar, 
"a la seva classe, juntament amb els seus companys", condemnant en costes a la Generalitat.
 
Com es sabut l'execució d'una decisió judicial, o l'aplicació d'unes mesures cautelars 
concedides per un tribunal, no poden retardar-se pel fet que la sentència o les cautelars es 
recorrin. Així mateix, el TSJC és responsable de l'execució de les decisions judicials a 
Catalunya, i per això està legitimat per la LJCA per actuar subsidiàriament, si 
l'Administració no compleix les seves obligacions per executar convenientment aquestes 
decisions, requerint la col·laboració necessària al personal de l'Administració.
 
Per aquests motius, el TSJC ha determinat recentment, que els fills dels pares que han 
reclamat i han vist confirmat el seu dret a rebre ensenyament bilingüe en la seva classe, bé 
com a mesura cautelar, o per sentència ferma del Tribunal Suprem, han de rebre un mínim del 
25 % de l'horari efectivament lectiu en castellà, ordenant directament als directors dels 
centres concrets que dins del termini d'un mes apliquin aquestes directrius.
 
Encara que la Generalitat i els directors afectats recorrin aquesta decisió judicial, estan 
obligats a acatar-la i complir-la en un mes.
 
Lamentant la voluntat manifesta del Govern de la Generalitat de no adaptar la LEC, ni en la 
seva redacció literal ni en la seva aplicació, a la legalitat vigent, de continuar forçant a 
l'atenció individualitzada a tota una comunitat lingüística, la castellanoparlant, en contra de la 
jurisprudència del Tribunal Suprem, i d'obligar els ciutadans a reclamar els drets lingüístics 
que els tribunals i el marc legal els reconeixen.
 
Considerant l’acte que la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC 
va emetre el passat 6 de març de 2013, pel qual es desestimava el recurs de reposició que va 
presentar la representació lletrada de la Generalitat.
 
Atès que el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per la Generalitat 
contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de gener de 
2013, pel qual es requeria impartir educació en castellà i català com a llengües vehiculars a 
un alumne.
 
Atès que aquesta sentència de la secció quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Suprem insisteix que hi ha "abundants precedents judicials" en el mateix sentit i que 
aquesta reiteració "determina que ara apliquem aquesta doctrina consolidada".
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El Grup Municipal del PPC a Barberà del Vallès proposa al Ple l'adopció dels següents 
 
ACORDS
 
PRIMER.- Rebutjar i censurar la negativa de la Generalitat, tant a complir les decisions 
judicials i sentències fermes, com a prendre les mesures necessàries per a garantir el dret dels 
catalans de rebre una educació bilingüe.
 
SEGON.- Rebutjar i censurar la voluntat manifesta de la Generalitat de seguir aplicant 
l'atenció individualitzada tot i ser contrària a l'ordenament jurídic.
 
TERCER.- Instar el Departament d'Ensenyament a impulsar les instruccions que siguin 
necessàries per complir i fer complir la llei, sense retardar ni dificultar la seva aplicació, en 
compliment del compromís legal de tot responsable públic i també per deferència cap a uns 
ciutadans als quals se'ls exigeix el compliment estricte de les lleis i normes que aquests 
mateixos poders promulguen.
 
QUART.- Instar el Departament d'Ensenyament a impulsar les instruccions que siguin 
necessàries per implantar la tercera hora setmanal de castellà a l'ensenyament primari.
 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la 
Comissió de Normalització Lingüística, a l'Associació per una Educació Bilingüe, a 
Convivència Cívica Catalana, a l'Associació per la Tolerància, als Grups municipals i als 
partits amb representació al Parlament de Catalunya."

_____________________

8.4 EXP.: 2014N06000014. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU 
DE REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L'EBRE.

 MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU DE REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC 
DE LA CONCA DE L'EBRE.

Expedient: 2014N06000014.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu 
a continuació:

"El passat divendres 28 de febrer es va aprovar el nou Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, el 
qual tal com està plantejat representa un greu perjudici per al tram baix del riu Ebre, 
especialment al Delta de l'Ebre, en els àmbits mediambiental, econòmic i social. El nou Pla 
estableix un cabal mínim insuficient per garantir la preservació dels ecosistemes del delta i 
posa en risc el futur del sector primari.

Aquest Pla s'ha elaborat sense atendre els criteris científics i tècnics de la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre (CTSE), l'organisme consultiu i de participació en el 
marc del qual es va elaborar una proposta de règim hídric de mínims que el Pla de Conca 
hauria d'incloure per salvaguardar el delta de l'Ebre.
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En aquest Pla no s'han tingut en compte els criteris del CTSE ni les al·legacions presentades 
per la Generalitat de Catalunya i altres administracions i entitats del territori.

Per tot plegat, el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès aprova la següent Declaració 
Institucional:

1. Rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat en considerar que atempta contra 
els interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l'Ebre, especialment en el 
tram final del riu Ebre i el seu delta.

2. Demanar al Govern de la Generalitat que continuï' mantenint la seva oposició a l'esmentat 
Pla i procedeixi a realitzar les accions oportunes als efectes d'evitar la seva aplicació.

3. L'Ajuntament de Barberà del Vallès procedirà a oposar-se al pla, ja sigui directament o 
afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o entitats.

4. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les Corts 
Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat i a la Plataforma en Defensa de 
l'Ebre (PDE)."

_____________________

8.5 EXP.: 2014N06000015. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC 
SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PSC SOBRE POBRESA ENERGÈTICA.

Expedient: 2014N06000015.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu 
a continuació:

"El Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol , del Codi de Consum de Catalunya no resol el problema de les famílies i persones que 
pateixen pobresa energètica, principalment per 3 motius: el requisit que el total d'ingressos de 
la unitat familiar o convivencial no sobrepassi L'IRSC, incrementat en un 30% per cada 
membre, té efectes molt limitats, deixant a fora moltes famílies que també ho necessiten.

El protagonisme que dóna als serveis socials locals únicament és de certificador de 
compliment dels requisits establerts al Decret Llei, en cap cas dóna oportunitat que aquests 
informin negativament del tall de subministrament essencial per altres motius socials. I per 
últim, no representa cap nou ajut econòmic per als col·lectius en situació de vulnerabilitat, 
simplement ajorna el deute acumulat amb les subministradores fins al mes d'abril, posant de 
manifest la incoherència de la mesura, doncs, és evident que si una família no pot pagar 
l'electricitat al novembre tampoc podrà pagar el deute acumulat al mes d'abril. Dilatar el 
pagament no suposa reduir el pes sobre les famílies, l'únic que fa és traslladar la despesa 
agreujant la situació. Per altra banda, tampoc no contempla cap mesura estructural d'estalvi i 
eficiència.

Per tant la nova legislació aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per lluitar 
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contra la pobresa energètica, no representa substancialment res de nou, únicament un titular 
de premsa. Té voluntat d'enganyar i confondre a la ciutadania sensibilitzada amb la crisi i les 
seves conseqüències. A més mostra una gran insensibilitat social i poc sentit de la realitat 
d'aquestes persones i famílies que no disposen de recursos suficients.

Organitzacions com la Xarxa per la sobirania energètica o la Coordinadora d'Assemblees de 
treballadors/es en atur de Catalunya també denuncien la decepció i burla que suposa aquest 
nou Decret i recorden que cal establir mesures urgents per fer front a aquest drama que afecta 
un 15% de les llars a Catalunya, que no tenen una temperatura suficientment càlida a l'hivern 
(ECV 2012) o al 12.4% de les famílies que tenen retards en el pagament de les despeses 
relacionades amb la llar principal, com per exemple els rebuts de subministraments (ECV 
2012).

El proper "Pacte de lluita contra la pobresa" recull el concepte i actuacions enfront la pobresa 
energètica però només hi destina 4.500 € per formar al personal de l'Administració i 0 € per a 
les persones afectades. Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 tampoc no 
preveuen
cap partida econòmica. Entretant veiem com altres CCAA com Andalusia ja han aprovat la 
creació d'un grup de treball per la implementació de la Llei d'Inclusió i renda bàsica, que entre 
d'altres mesures assegura un subministrament d'electricitat i d'aigua mínim per a totes les llars 
perceptores de la renda mínima, amb l'objectiu de garantir 100 litres d'aigua diaris a cada 
persona que percep l'ingrés mínim de solidaritat i 1.400 kWh com a part del consum bàsic 
que seria de 2.518 KWh per any (actualment el consum mitja és de 4.432 Kw per any i 
habitant). És la primera vegada que s'adopten mesures per garantir el mínim vital dels 
subministraments als ciutadans, exercint competències autonòmiques exclusives.

Es centren en el subministrament d'aigua perquè són competents en exclusiva com CC.AA i 
en l'energia elèctrica perquè tenen capacitat d'intervenció. La Moció 56/X, del Parlament de 
Catalunya, sobre Pobresa Energètica, aprovada per tots els grups parlamentaris es 
comprometia, entre d'altres actuacions, a instar al Govern a: crear una taula sobre pobresa 
energètica, que entre d'altres actuacions, determinés un sistema públic de tarifes socials 
reduïdes, garantís el subministrament d'un mínim vital d'aigua potable, de sanejament i 
d'energia als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures.

La recent reforma del sector elèctric aprovada pel Partit Popular amb el suport de CiU no fa 
més que empitjorar aquesta situació donat que comportarà: un increment indiscriminat de les 
tarifes, impedirà alternatives com l'autoconsum, perjudicarà a les energies renovables i 
promourà un model dependent del petroli i de l'energia nuclear.

L'energia és un bé comú essencial i com a tal hem de garantir el seu accés i gestionar-lo 
d'acord a les obligacions de servei públic. Per això cal una reforma en profunditat del sistema 
de subhastes i una retribució de l'energia en funció dels costos reals, amb transparència i 
competència efectiva, però també cal un mínim de sensibilitat per entendre que la pobresa 
energètica no pot esperar a solucions estructurals i que Catalunya ha de liderar aquesta lluita.

Per tot això proposem que el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès acordi instar el 
Govern de la Generalitat a:

1. Derogar el Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, 
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del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

2. Presentar una nova legislació que garanteixi el mínim necessari impedint la suspensió del 
tall de subministrament d'electricitat, aigua i gas durant tot l'any per a persones i famílies 
en condicions de vulnerabilitat que es determinin pels serveis socials, condonant el deute 
per impagament d'aquests serveis.

3. En tant les companyies distribuïdores no facin efectiva la bonificació del dret i la 
condonació del deute, la Generalitat de Catalunya destinarà anualment una partida 
pressupostària amb aquesta finalitat, quedant com a deute pendent de traspassar a la 
distribuïdora.

4.  Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre Pobresa 
Energètica i, de manera immediata, crear i convocar la taula sobre pobresa energètica.

5.  Aprovar un pla d'estalvi energètic per a la rehabilitació d'habitatges on resideixen 
famílies en situació de vulnerabilitat.

6.  Aprovar programes de suport als ajuntaments que vulguin intervenir en el mercat de la 
generació i distribució d'energia."

_____________________

8.6 EXP.: 2014N06000016. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP 
PER REBUTJAR I CONDEMNAR ELS ACTES DE VIOLÈNCIA EN ELS 
CARRERS DE LA CAPITAL D'ESPANYA EL PASSAT 22 DE MAR Ç.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PP PER REBUTJAR I CONDEMNAR 
ELS ACTES DE VIOLÈNCIA EN ELS CARRERS DE LA CAPITAL D'ESPANYA EL 
PASSAT 22 DE MARÇ.

Expedient: 2014N06000016.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal PP, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació:

"Madrid fue escenario el pasado día 22 de marzo de una serie de acciones reivindicativas
convocadas bajo el lema "Marchas de la dignidad", que congregaron a muchos ciudadanos 
que legítimamente ejercían su derecho a manifestarse.

Sin embargo, la participación en dichas manifestaciones de un grupo de radicales dió lugar a 
una serie de actos vandálicos que causaron graves daños materiales y atentaron contra la 
integridad física de las personas, lo que hace precisa una condena firme y unívoca por parte 
de toda la sociedad, grupos políticos y agentes sociales.

Ante la gravedad de estos hechos y otros análogos sucedidos con anterioridad tanto en 
Madrid como en otros lugares, se hace necesario hacer público un reconocimiento a todas las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a 1os servicios de emergencia, que intervienen en 
el restablecimiento del orden y la seguridad de las personas.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barberà del Vallès 
propone elevar al pleno la aprobación de una Declaración institucional en 1os siguientes 
términos:

El Ayuntamiento de Barberà del Vallès quiere manifestar su más firme condena y su repulsa 
por 1os lamentables actos vandálicos que se produjeron en la Ciudad de Madrid durante la 
noche del pasado 22 de marzo, y que causaron cuantiosos daños personales y materiales.

También expresa su reconocimiento y gratitud a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
así como a 1os servicios de emergencia, por la ejemplaridad y profesionalidad mostradas en 
el desarrollo de su labor.

Finalmente, el Ayuntamiento de Barberà del Vallès quiere condenar todos 1os actos violentos 
de la mima naturaleza que se produzcan, así como las agresiones que sufren las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de su deber para el mantenimiento de 1os derechos 
y libertades de toda sociedad democrática, en cualquier lugar de España.

De esta moción se dará traslado al Ministro del Interior, a 1os Portavoces Parlamentarios en 
el Congreso y Senado, así como a 1os Portavoces del Parlament de Catalunya."

_____________________

8.7 EXP.: 2014N06000017. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA 
PCPB PER DEMANAR UN APARELL DE MAGNETOTERÀPIA PEL 
SERVEI DE REHABILITACIÓ DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PCPB PER DEMANAR UN APARELL 
DE MAGNETOTERÀPIA PEL SERVEI DE REHABILITACIÓ DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS.

Expedient: 2014N06000017.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal PCPB, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"Recentment, es va obrir el local on els i les ciutadanes de Barberà poden fer la rehabilitació 
dels seus processos de salut, sense haver d'anar a Ripollet o Cerdanyola. Aquest servei no 
compleix del tot les expectatives i necessitats de gran part dels usuaris del nostre poble, doncs 
a més a més de ser petit en les seves dimensions, té una mancança d'aparells terapèutics. Una 
d'elles, i potser la de més importància, és l'absència de la magnetoteràpia, que actualment és 
molt utilitzada en processos tan habituals com fractures d'ossos, tendinopaties i processos 
degeneratius com l'osteoporosi o l'artrosi.

La manca d'aquesta teràpia fa que una part molt important de la població de Barberà que 
utilitza aquest servei, s'hagi de seguir desplaçant molts dies a Ripollet o Cerdanyola per poder 
fer aquesta teràpia, que aquí no li poden oferir. No té sentit obrir un espai de rehabilitació on 
la manca de medis faci que no es puguin atendre gran part dels ciutadans de la nostra ciutat 
susceptibles de necessitar aquesta teràpia.

Per tot això demanem:
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Primer: Fer arribar aquesta demanda a l'empresa, adjudicatària del concert firmat amb I'ICS, 
per explotar aquest local i demanar que afegeixi aquesta teràpia al local de la nostra ciutat.

Segon: Fer arribar aquesta reivindicació al departament de salut de la Generalitat, com a 
responsable d'aquest servei, perquè demani immediatament a l'empresa contractada, que 
ofereixi aquesta teràpia a la ciutadania de Barberà que així ho necessiti, per prescripció 
facultativa."

_____________________

9 DONAR COMPTE AL PLE 

9.1 EXP.: 2014N0170003. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

Expedient: 2014N0170003.

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.

11.1 EXP.: 2014N0590001. PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PP RELATIU A DEDICAR UN CARRER, AVINGUDA, PLAÇA O U N 
ESPAI DE LA CIUTAT A LA FIGURA D'ADOLFO SUÁREZ GONZ ÁLEZ.

PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIU A DEDICAR UN 
CARRER, AVINGUDA, PLAÇA O UN ESPAI DE LA CIUTAT A LA FIGURA 
D'ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ.

Expedient: 2014N0590001.

"Nos ha dejado el primer presidente de nuestra democracia, uno de los grandes hombres de 
nuestra época. Adolfo Suárez ha sido una de las figuras más importantes y positivas de 
nuestra historia reciente; un gran hombre de Estado que luchó por la reconciliación nacional, 
por la paz y la concordia desde la absoluta convicción y desde un profundo amor a España.

Adolfo Suárez fue una de las figuras determinantes para llevar a cabo uno de los mayores 
logros colectivos de nuestro país. Siempre de la mano de Su Majestad, el Rey Don Juan 
Carlos, Suárez fue clave para culminar con éxito la Transición política, los derechos y 
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libertades de la Constitución de 1978 y la vuelta de España al proyecto europeo.

La mejor prueba de la grandeza de la obra colectiva que lideró es el resultado que ha tenido. 
Su intuición, su habilidad y su coraje fueron determinantes para fraguar el país más libre y 
más justo en el que hoy vivimos. Con la Constitución, España y todos los españoles hemos 
conocido la mayor epoca de prosperidad, de paz, libertad y apertura de nuestra historia.

Adolfo Suárez fue el mejor punto de encuentro para la reconciliación entre españoles. Su 
capacidad para forjar consensos, logró superar divisiones y unir a los españoles en una gran 
causa común: la de la libertad, el bienestar y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Todos los españoles tenemos contraída una deuda con la figura de Adolfo Suárez, quien 
luchó siempre por la defensa de la democracia y que hizo de los valores del diálogo y la 
defensa del bien común las bases de su trayectoria. La libertad y los derechos que hoy 
disfrutamos son, en buena parte, fruto de su entusiasmo, de su valentía y de su entrega.

Es por todo lo expuesto que el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Barbera del Valles presenta el siguiente

RUEGO:

Que el Gobierno Municipal dedique una calle, una avenida, una plaza o un espacio de la 
ciudad a la figura de Adolfo Suárez González, como primer presidente de nuestra 
democracia."

_____________________


