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PLE DE L 'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA  NÚMERO 1

PRE-ACTA

LLISTA DE CONVOCATS

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MARÍA MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
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.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

SECRETARIA GENERAL

2.- RENÚNCIA
2.01.- EXP.: 2014N0160001. RENÚNCIA DEL  SR. RODRÍGUEZ AL SEU CÀRREC DE 

REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA CIUTADANA PER 
BARBERÀ (P.C.P.B.).

3.- DONAR COMPTE NOMENAMENT
3.01.- EXP.: 2014N0160002. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PORTAVEU 

DEL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ 
(P.C.P.B.).
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4.- MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: 2014N0600001. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL D'ICV-EUIA DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ ALS MUNICIPIS 
DE CATALUNYA DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE L'ANY 2013.

4.02.- EXP.: 2014N0600002. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES 
PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I 
ALTRES GRANS EMPRESES.

4.03.- EXP.: 2014N0600003. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER DEMANAR LA RESTAURACIÓ DE LA 
FREQÜÈNCIA DELS AUTOBUSOS DE LA LÍNIA BARCELONA-BADIA DEL 
VALLÈS PER PART DE L'EMPRESA SARBUS.

ALCALDIA

5.- DONAR COMPTE AL PLE 
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

6.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
6.01.- EXP.: 2014N0600004. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 

MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ 
LOCAL DE CATALUNYA PER A L'EXERCICI 2013.

6.02.- EXP.: 2014N0600005. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE 
CIU I DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE EL 
FINANÇAMENT I PAGAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES 
MUNICIPALS DE MÚSICA I DANSA.

7.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

EXP.: XASP201310 i XASP201311. Lectura i aprovació de les actes de les sessions 
anteriors, fetes els propassats dies 27 de novembre i 18 de desembre de 2013, respectivament, 
de les quals prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la Corporació.

_____________________
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2 RENÚNCIA

2.1 EXP.: 2014N0160001. RENÚNCIA DEL  SR. RODRÍGUEZ AL SEU 
CÀRREC DE REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA 
CIUTADANA PER BARBERÀ (P.C.P.B.).

La Sra. alcaldessa presidenta, comunica als membres de la Corporació que el regidor 
d'aquesta, Senyor Juan José Rodríguez González, ha presentat en data 20 de desembre de 
2013 carta de renúncia del seu càrrec de regidor, per motius personals.

Així mateix informa que la Senyora Susana Meca Guerrero, que és la persona que apareix 
com a següent en la candidatura presentada al seu dia per la Plataforma Ciutadana per 
Barberà (P.C.P.B.), ha presentat en data 27 de desembre de 2013 escrit de renúncia anticipada 
a ser nomenada regidora la qual ha estat confirmada mitjançant acta de compareixença 
posterior subscrita davant el Secretari general de la Corporació.
 
A la vista de l'anterior, la Corporació,

ACORDA:

Primer.- Quedar assabentats de l’escrit presentat en data 20 de desembre de 2013 pel senyor 
Juan José Rodríguez González, mitjançant el qual comunica la renúncia al seu càrrec de 
regidor. 

Segon.- Acceptar en allò que calgui l’esmentada renúncia, així com testimoniar al regidor que 
cessa l'agraïment de la Corporació per la col·laboració i dedicació en l'acompliment del seu 
càrrec.

Tercer.- Quedar assabentats, així mateix, del contingut de l’escrit presentat per la Sra. Susana 
Meca Guerrero en data 27 de desembre de 2013, així com de l’acta de compareixença 
subscrita en data 16 de gener de 2014, on manifesta i confirma la seva renúncia anticipada a 
ser nomenada regidora d’aquesta Corporació.

Quart.-  Conforme a allò previst a l'art. 182 de la Ley Orgànica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, i al punt primer de la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la 
Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales,  interessar a la 
Junta Electoral Central, la designació del candidat/a que, conforme a la llista electoral per la 
qual es va presentar el regidor que cessa, l'hagi de substituir.

En aquest sentit, expressar que, a judici de la Corporació, li correspon prendre possessió de la 
vacant al Senyor Juan Antonio Grimaldo Dueñas, que és la persona que apareix com a 
següent en la candidatura presentada al seu dia per la Plataforma Ciutadana per Barberà 
(P.C.P.B.).

Cinquè.- Facultar tant a l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, com al Secretari general 
accidental de la Corporació, Sr. José Antonio Martínez Martínez, per efectuar davant de la 
Junta Electoral Central o organisme que resulti competent, quants tràmits i acords siguin 
precisos en ordre a la designació del candidat/a que li correspongui substituir al regidor que 
cessa.

_____________________
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3 DONAR COMPTE NOMENAMENT

3.1 EXP.: 2014N0160002. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT 
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA 
CIUTADANA PER BARBERÀ (P.C.P.B.).

La renúncia al càrrec del membre corporatiu Sr. Juan José Rodríguez González ha motivat 
per part del grup municipal de la Plataforma Ciutadana per Barberà (P.C.P.B.)  la presentació 
en data 16 de gener de 2014 d'un escrit comunicant a la Corporació el nomenament de la nova 
portaveu, segons acord de l’assemblea general del partit de data 19 de desembre de 2013. 

En conseqüència, és dóna compte al Ple del següent fet:

- Prendre coneixement que la portaveu en aquesta Corporació del grup municipal de la 
Plataforma Ciutadana per Barberà (P.C.P.B.), serà la Sra. Silvia Fuster Alay, en lloc del 
senyor Juan José Rodríguez González qui venia realitzant les esmentades funcions.

_____________________

4 MOCIONS PORTAVEUS

4.1 EXP.: 2014N0600001. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL 
GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ ALS 
MUNICIPIS DE CATALUNYA DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL  DE 
L'ANY 2013.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos 
els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de 
Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una 
transferència d’assignació territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals 
i, per aquest motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions 
derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències.
En son destinataris els municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades de 
Catalunya.

Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir el 
Fons, d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats de 
l’organització territorial de Catalunya. 

Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum de població 
agrupada per trams a nivell de cada ens local); de despeses derivades de la gestió del territori 
(existència de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat comarcal, 
població disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència de 
diferències en la renda comarcal per càpita).

Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
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Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de 
desembre de 2013.

Atès que la resolució fixa l’import en concepte de la participació en els ingressos de la 
Generalitat en 37.570.998,94 euros pel tram de lliure disposició, condicionat a l’aprovació de 
la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscal, 
administratives i financeres que hores d’ara no està aprovada

Atès  el que significa de menyspreu al món local expressat pel Govern de la Generalitat amb 
aquesta resolució i la total oposició als criteris emprats en l’atorgament ja que no s’ajusten als 
principis que sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els preceptes 
continguts a l’article 219 de l’Estatut de Catalunya i als articles 197 i 198 de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya..

Atès que segons aquest articles, correspon a la Generalitat, la creació d’aquest Fons i també la 
seva distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost ...d'acord amb els criteris que 
legalment s'estableixin”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en 
compte les especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre 
el règim de les competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis 
sectorials”.En aquest sentit, l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012 (en 
endavant LPG 2012), contempla que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, en concepte de participació dels 
municipis en els ingressos de la Generalitat, finança: a) La participació de lliure disposició, 
amb un import de 92.041.661,34 euros; i b) la participació per al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 euros.
En tot cas, segons senyala el mateix art. 54 de la LPG de 2012, el lliurament de les 
participacions del Fons de Cooperació Local restarà condicionada a què “els ens locals 
destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les 
liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris  estadístics homogeneïtzats d’aquestes 
dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial”.
Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del Govern, de 27 d’agost, pel qual es 
modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel 
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, 
de 14 de maig, s’autoritza al “conseller d’Economia i Coneixement per tal que pugui portar a 
terme la modificació dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant el Decret 
164/2013, de 14 de maig, per tal que els crèdits per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, 
es prorroguin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del pressupost inicial 
2012 ”, i el Fons de Cooperació Local estava inclòs al capítol 4.

Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es correspondrien 
als criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 
2012.

Atès que es produeix una  reducció substancial de recursos i un canvi de criteris en les 
distribucions de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local pel 2013, vinculats exclusivament als saldos de la PIE de 2013 en relació a 
2012 a data de novembre de 2013.
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Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 37, 7 milions d’euros destinats al Fons 
de Cooperació local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat del 2012 s’hi destinaren 92,4 
milions d’euros), exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions 
d’habitants; és a dir quasi el 75% de la població de Catalunya.

Atès que aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que ve agreujada per 
una situació financera ja precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i que 
repercutirà en la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania precisa i 
més necessaris que mai pel context de crisi

Atès que la participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no són excloents 
de la participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha prevalgut 
com a criteri principal en la resolució del Fons pel 2013

Atès que aquest criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens necessari amb el 
municipalisme.

Atès que la resolució  no dona compliment als objectius i finalitats del Fons de cooperació 
local.

Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als Ajuntaments afectats un important 
ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i que ho faci el 
27 de desembre quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir mesures 
correctores a la despesa municipal que evitin la generació de dèficits a la liquidació de 
l’exercici.

Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local per part del 
govern de l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizacion y 
sostenibilidad de la Administración Local) que representa la culminació de la 
recentralització, privatització i cop d’estat als ajuntaments requeriria d’un consens i front 
molt ampli entre les forces polítiques contràries a aquesta reforma. 

Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de Barberà del 
Vallès els següents 

ACORDS

Primer.- Rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local 
per l’any 2013 i obrir diàleg amb el món local per tal d’acordar criteris equitatius respecte a la 
distribució dels Fons de cooperació local.

Segon.- Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el món local 
respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates en les que s’ha 
publicat la mateixa (DOGC del divendres 27 de desembre) que deixa poc marge a les 
al·legacions i deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions.  

Tercer.- Prendre les accions legals que convinguin per part del nostre ajuntament per defensar 
l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local.

Quart.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
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consellera de Governació i Relacions Institucionals, als Grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM."

_____________________

4.2 EXP.: 2014N0600002. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL 
GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER LA SANCIÓ DELS IMMOBL ES 
PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS 
FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa 
de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. 
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes 
hipotecàries o del lloguer de la seva llar. 

La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de 
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i 
residencial. 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a 
l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a 
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només 
durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per 
impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual 
per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant 
d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del 
Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.

Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una 
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia 
Habitacional en el estado español , elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es 
veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 
13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 
2011 -  i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge 
existent -. 

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el 
impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.

El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està 
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una 
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen 
abocats a recorre-hi. 

La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica 
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les 
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. 
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Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es 
mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es 
troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són 
milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social 
que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE)  ha de complir el dret de propietat. 

Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners 
públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”, 
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). 
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de 
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat 
cap contrapartida social. 

La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin 
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el 
mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren 
l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).

Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos 
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats 
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització 
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes 
efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.

Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals, 
cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals 
de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent 
esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats 
financeres, han iniciat procediments sancionadors. 

L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix 
com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. 
Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent 
haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per 
determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució. 

L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han 
d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de 
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el 
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la 
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració 
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant 
de foment com penalitzadores. 

Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat 
del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les 
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix 
text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal 
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destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes 
s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a 
l’habitatge.   

Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al 
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació 
d'emergència habitacional. 

Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i  dels següents acords, 
que el grup municipal d'ICV-EUiA  sotmet a l'aprovació del Ple municipal de Barberà del 
Vallès: 

ACORDS:

Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i 
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el 
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.

Segon.-  Actualitzar el Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el 
planejament existent , per tal que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a 
evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la 
llei 18/2007.

Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són 
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, actualitzant de manera periòdica les 
dades ja disponibles per part de l'Ajuntament. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament 
de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé 
realitzant una inspecció física des de l'administració. 

Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar 
amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent 
constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 
de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un 
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme 
l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació. 

Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com 
determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini 
fixat no s’ha produït  l'ocupació de l'immoble.

Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació,  tal com 
preveu l’article 123.1.h de la LDHC.

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa 
finalitat, dins el marc de les seves competències.

Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
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Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi."

_____________________

4.3 EXP.: 2014N0600003. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL 
GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER DEMANAR LA RESTAURACI Ó 
DE LA FREQÜÈNCIA DELS AUTOBUSOS DE LA LÍNIA 
BARCELONA-BADIA DEL VALLÈS PER PART DE L'EMPRESA 
SARBUS.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació:

"La mobilitat és un dels problemes més importants del país la dependència del vehicle privat i 
les diferents i variades mancances de l'actual xarxa del transport públic agreullent el 
problema; afectant a la ciutadania en àmbits tant variats com el de la salut, el medi ambient, 
l'econòmic i la cohesió social.

A finals del passat any l'empresa SARBUS ha fet arribar la noticia de l'ampliació de la ruta 
Barcelona-Badia en dos trams, fet que comporta l'augment la disminució de la freqüència de 
pas de 20 a 30 minuts. Des del grup municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Barberà 
valorem positivament l'ampliació de les rutes ja que possibilita arribar a d'altres línies 
d'interconnexió a La Sagrera i l'accés al Polígon Sant Pau de Riu Sec en una altra línia de 
transport públic per els treballadors/res i els usuaris/es. Ara bé, l'augment la disminució de la 
freqüència de pas per Badia i Barberà durant tot el dia suposa al nostre entendre una pèrdua 
considerable de la qualitat del servei, alhora que la pèrdua d'algunes de les importants 
característiques socials del transport públic.

El sistema de concessió a Risc i Benefici que té l'empresa Sarbus per a aquesta línia fa que el 
benefici legítim que l'empresa explotadora vulgui tenir, no hagi d'anar contra no ha de 
suposar la pèrdua de la qualitat del servei. Així doncs, per ICV-EUiA s'ha d'aconseguir 
mantenir la freqüència de pas per Badia i Barberà (20 minuts) en les hores puntes, passant a 
una major freqüència durant la resta del dia. Això no hauria de comportar cap increment de la 
despesa per part de l'empresa, però si aconseguir perllongar la ruta com es proposa ara i 
incrementar el nivell d'usuaris, millorant la rendibilitat de la línia.

Davant aquesta situació, el Grup Municipal d'ICV-EUiA de Barberà del Vallès proposa a la 
resta de Grups Municipals la presa dels següents acords:

En primer lloc , la petició d'una reunió amb els responsables de SARBUS, la Direcció 
General de Transports de la Generalitat i l'Ajuntament de Badia del Vallès en la que abordar 
la nova situació i les possibles solucions per part de l'empresa concessionària. Traslladar una 
invitació a aquesta reunió a la Associació per a la Promoció del Transport Públic com a agent 
coneixedor dels sistemes de transport públic de Catalunya.

En segon lloc, recolzar possibles campanyes informatives i reivindicatives impulsades per 
l'Ajuntament de Badia o entitats ciutadanes i/o socials; com organitzar campanyes pròpies en  
defensa del manteniment i millora d'aquest servei i del Transport Públic en general.  
organitzar i impulsar una campanya d'informació i reivindicació entre els usuaris/ies d'aquesta 
línia d'autobusos. L'ajuntament, i els seus Grups Municipals, com els representant legítims de 
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la ciutadania han de posar tots els mecanismes legals possibles per defensar cada dret i cada 
servei dels ciutadans de Badia. Per tant, l'organització d'aquesta campanya de denúncia de la 
pèrdua de qualitat d'un servei, ha de ser, com en molts d'altres casos, impulsada per la 
institució municipal a manca d'altres institucions i/o organitzacions socials que les promoguin 
al nostre municipi.

En tercer lloc, traslladar aquests acords al Ple l'Ajuntament de Badia del Vallès, responsables 
de SARBUS i la Direcció General de Transports de la Generalitat. totes les associacions 
registrades al nostre municipi, invitant-les a participar-hi i, així, constituir una Plataforma de 
recolzament del transport Públic en la que la institució municipal sigui motor impulsor, 
aportant els recursos materials i humans que siguin possibles."

_____________________

5 DONAR COMPTE AL PLE 

5.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per 
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en 
l'annex 1.

_____________________

6. MOCIONS D'URGÈNCIA.

6.1 EXP.: 2014N0600004. MOCIÓ D'URGÈNCIA PRESENTADA PEL 
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUN YA 
PER A L'EXERCICI 2013.

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

"El passat 27 de desembre de 2013, va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució de la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya, any 2013, amb nous criteris que no han estat debatuts, ni 
consensuats amb els ajuntaments.

Aquesta disposició realitza la distribució d’un import de 37.570.998,94 euros en concepte de 
participació en els ingressos de la Generalitat entre els municipis de Catalunya, tram de lliure 
disposició, a càrrec del pressupost de 2014 i no respecta els principis de suficiència financera 
del món local i desgasta la confiança mútua que ha d’existir entre els ajuntaments i el govern 
de la Generalitat.

Per a la realització d’aquesta distribució la Resolució ha considerat “ l’increment que ha 
representat, per a la majoria d’ajuntaments de Catalunya, la participació en els ingressos de 
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l’Estat (PIE) durant aquest exercici 2013 i en relació amb la PIE del 2012. 

En aquest sentit, amb caràcter general, els ajuntaments rebran la diferència entre l’import del 
FCLC atorgat el 2012 i l’esmentat increment de la PIE. Si no hi ha hagut increment, rebran la 
totalitat del FCLC atorgat el 2012. Així mateix, els municipis en els quals l’increment en 
concepte de PIE superi l’import del FCLC de 2012, no percebran cap import en concepte de 
FCLC per a l’any 2013.

Com a conseqüència de l’aplicació d’aquest criteri de distribució, el nostre municipi, 
conjuntament amb altres 107 més de Catalunya, que representen el 70% de la població total, 
no percebrà cap import procedent del Fons de cooperació local de Catalunya any 2013.

De l’anàlisi de la Resolució es desprèn amb claredat que no s’ajusta a l’ordenament jurídic 
vigent i que incorre en vicis de nul•litat de ple dret i d’anul•labilitat en la mesura que:

· Ha estat dictada en infracció del principi de reserva de Llei del Parlament de Catalunya, 
establert en aquesta matèria per l’article 219.1 del Estatut d’Autonomia de Catalunya.

· Ha estat dictada per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria, en la mesura 
que la dotació del Fons de cooperació i la determinació dels criteris de distribució entre 
els governs locals, correspon al Parlament de Catalunya.

· Vulnera la normativa sobre compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs, 
regulada per l’article 21 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2012, prorrogada per a l’any 2013; i els articles 36 i 38.1 
del Reial Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

· Utilitza un criteri de distribució mancat de fonament legal i que:

o És contrari a l’article 219.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i  a l’article 51 
de la Llei 1/2012, de Pressuposts de la Generalitat de Catalunya de 2012, 
prorrogada per Decrets de la Generalitat de Catalunya.

o Atorga, arbitràriament, caràcter definitiu als resultats econòmics de les bestretes 
corresponents als exercicis 2012 i 2013, de la participació en els ingressos de 
l’estat (PIE); quan és prou sabut que les esmentades bestretes no predeterminen en 
cap sentit les quantitats que finalment rebrà cada entitat local pel concepte de 
participació en els ingressos de l’Estat, ja que es troba subjecte  a la determinació 
de la liquidació definitiva.

Concretament, a l’exercici 2013, s‘ha produït un increment molt important en les quanties de 
les bestretes (al voltant d’un 16% de mitjana) com a conseqüència d’una estimació molt 
optimista de la recaptació de l’Estat corresponent a dit exercici. A la vista de les dades 
disponibles de la recaptació real dels ingressos de l’Estat a novembre 2013, es constata que és 
substancialment inferior a la previsió realitzada. Per aquest motiu, és altament probable que 
l’import de la liquidació definitiva de l’exercici 2013 sigui negativa, incidint especialment en 
els Ajuntaments que han rebut bestretes superiors que es veuran doblement perjudicats, 
hauran de tornar aquest increment transitori de finançament i alhora no tindran cap ingrés pel  
Fons de Cooperació Local de Catalunya.
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A més, aquest criteri no atén ni a la capacitat fiscal, ni a la necessitat de despesa dels 
municipis, circumstància que es fa evident si es considera que com a conseqüència de 
l’aplicació d’aquesta resolució, 108 municipis, entre els quals es troba el de Barberà del 
Vallès,  no rebran cap aportació econòmica, la qual cosa constitueix un perjudici econòmic 
efectiu als interessos de de la nostra població i un clar atemptat als principis de objectivitat, 
equitat i no discriminació.

Per tots els motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords:

Primer .- Requerir la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals perquè declari la nul•litat de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, 
de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013, i deixi sense efecte la 
totalitat de les seves disposicions.

Segon.- Requerir el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una nova distribució del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya, d’acord amb els criteris continguts a l’article 51 de 
la Llei 1/2012 de 22 de febrer, i amb respecte a la resta de disposicions de l’ordenament 
jurídic vigent.

Tercer.- Notificar la present resolució al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del 
Govern de la Generalitat i consellera de Governació i Relacions Institucionals, a la Federació 
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, pel seu coneixement i als 
efectes oportuns."

_____________________

6.2 EXP.: 2014N0600005. MOCIÓ D'URGÈNCIA QUE PRESENTEN ELS 
GRUPS MUNICIPALS DE CIU I DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE  
BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE EL FINANÇAMENT I PAGAMENT 
DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSI CA I 
DANSA.

Moció presentada pels grups de CiU i del PSC, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació:

"Atès que l’Associació Catalana d’Escoles de Música, l’ACEM en data 23 de desembre del 
2013 ha reunit a representants de 124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en 
relació a les darreres informacions sobre el  finançament de les escoles municipals de música 
i dansa.

Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis, en 
el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta 
pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa 
d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar 
l’accés a la cultura.

Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix 
objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació 
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integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social.

Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns 
criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament 
d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i 
de personal docent.

Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear 
valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar noves 
formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.

Atès que l'Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès va iniciar les seves activitats de 
forma progressiva, a finals dels anys 80, primer com un taller de música i posteriorment amb 
un pla d'estudis coordinat. L'any 1997 és autoritzada per la Generalitat de Catalunya com a 
centre d'ensenyaments artístics. Al llarg d’aquests 17 anys de funcionament de l’EMM, s’han 
fet més de 4500 inscripcions dels diferents nivells. Aquest curs 2013-2014 hi ha 350 alumnes 
inscrits en els 3 nivells que s’imparteixen,  Iniciació, Elemental i Avançat,  cal tenir en 
compte que la demanda és superior a l’oferta, concretament aquest curs no s’han pogut 
atendre 37 alumnes per manca de places.

Actualment l’escola disposa d’un pla d’estudis molt complert, variat i individualitzat, és a dir 
adaptat a la necessitats dels alumnes. Els alumnes inicien la seva formació amb 5 anys i 
acaben amb 16 anys, al finalitzat el seus estudis obtenen un nivell que  és equivalent al 2n 
curs del Grau  Professional,  alguns d'aquests alumnes accedeixen als estudis professionals, 
superant la prova d’accés,  ja que el mateix centre fa la preparació i acompanyament per 
aquesta formació.

L’EMM, també organitza diverses activitats, concerts, (Marató de TV3, Sant Jordi, Festa 
Major...), audicions, col·laboracions amb altres centres educatius, colònies, intercanvis 
musicals d'alumnes amb acolliment familiar, participació en trobades de música, que 
contribueixen a la formació dels alumnes i completen el seu pla d'estudis, a més de participar 
activament a la vida cultura i artística de la comunitat.
 
Per tot això, l'Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès és molt més que un centre 
de formació, és per a la ciutat un veritable agent dinamitzador i creador de cultura, una 
institució que ha format molts alumnes i ha contribuït molt especialment a la construcció de 
la ciutat.

Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més 
rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic.

Per tots aquests motius presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els següents 

ACORDS

Demanar a la Generalitat de Catalunya, que es pagui el deute pendent del curs 2011-2012.

Demanar que es mantingui el finançament dels cursos 2012-2013 i 2013-2014 com a mínim 
amb el mòdul 230€ i 150€ de música i dansa respectivament.

Demanar que es  trobi una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles 
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municipals de música i dansa a Catalunya.

Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes."

_____________________

7. PRECS I PREGUNTES.

_____________________


