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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 12 REALITZADA PER  PLE DE 
L'AJUNTAMENT  EL DIA 23/12/2010.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  23/12/2010,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinaria de PLE DE 
L'AJUNTAMENT , en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; 1r TINENT D'ALCALDE  (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍ NEZ ; 2a TINENTA D'ALCALDE  (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; 6è TINENT D'ALCALDE  (PSC)
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; 5a TINENTA D'ALCALDE  (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; 4t TINENT D'ALCALDE  (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; REGIDOR (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; 3a TINENTA D'ALCALDE (PSC)
JUAN JOSÉ RODRIGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
JOAN PASTOR POBLA ; REGIDOR (PCPB)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; REGIDOR (PP)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (EUiA)
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; REGIDOR (ICV)
PERE RAMON i  NADAL ; REGIDOR (CiU)
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR (ERC)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

RÈGIM INTERIOR

2.- ASSIGNACIÓ TASQUES
2.01.- EXP.: RHCT100003. ASSIGNACIÓ DE TASQUES.
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SERVEIS ECONÒMICS

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
3.01.- EXP.: HAVV2010/01. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES 

FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
PER A L'ANY 2011.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST
4.01.- EXP.: IAPG10/002. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL, 

BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2011.

5.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC
5.01.- EXP.: HAVV 2010/02. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE PUBLICITAT.

6.- APROVACIÓ REGLAMENT
6.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ REGLAMENT DEL MERCAT ECOLÒGIC I 

ARTESÀ DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL VALLÈS, ALS MUNICIPIS DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS, CERDANYOLA DEL VALLÈS, RUBÍ I SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS  I REQUISITS I CRITERIS A APLICAR EN EL 
PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER A 
L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB ELS LLOCS DE VENDA DEL 
MERCAT ECOLÒGIC I ARTESÀ DEL VALLÈS A CERDANYOLA, BARBERÀ 
DEL VALLÈS, RUBÍ I SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

7.- MODIFICACIÓ
7.01.- EXP.: XXXX. MODIFICACIÓ REGULACIÓ DELS USOS COMERCIALS.

SECRETARIA GENERAL

8.- MOCIONS
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU EN DEFENSA 

DEL CATALÀ COM A LLENGUA PREFERENT A LES ADMINISTRACIONS.

8.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU DE 
CONDEMNA DELS FETS A L'AAIUN.

ALCALDIA

9.- DONAR COMPTE AL PLE 
9.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

11.- PRECS I PREGUNTES. 
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DICT ÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201011. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
24 de novembre de 2010, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS.
_____________________

2 ASSIGNACIÓ TASQUES

2.1 EXP.: RHCT100003. ASSIGNACIÓ DE TASQUES.

ASSIGNACIÓ DE TASQUES.

Expedient: RHCT100003.

En l’actualitat, el volum i el nivell de complexitat de la contractació administrativa municipal 
que es gestiona en aquest Ajuntament requereix en els diferents àmbits de gestió municipals 
que realitzen dites activitats de contractació administrativa una dedicació, coneixements i 
formació acadèmica en el seu personal que no sempre es troba en tots els àmbits de gestió. 
Aquesta situació fàctica exigeix per a la tramitació correcta dels expedients de contractació 
administrativa, en determinats àmbits de gestió municipal on no es disposa del personal 
adient, un esforç ingent i desproporcionat que s’allunya de l’eficiència i eficàcia que ha de ser 
l’objectiu final dels serveis municipals.

El moment actual no aconsella dissenyar ara un nou organigrama municipal amb tot el que 
això comportaria, però sí que resulta imprescindible realitzar alguna intervenció puntual. Per 
aquesta raó, es considera que l’actual configuració de la contractació administrativa 
municipal resulta desaconsellable i resulta necessari treballar per aconseguir l’
homogeneització dels circuits i procediments en els diferents àmbits municipals a l’objecte de 
facilitar la feina a desenvolupar en la matèria, amb el recolzament i assessorament de 
personal expert de la Corporació, encara que sigui de forma provisional i fins a l’articulació 
de fòrmules més definitives, als efectes d’assolir en aquesta matèria uns resultats més 
eficacos, eficients, jurídicament més acurats i la uniformitat en els criteris a aplicar. 

En aquest sentit, es considera que l’àmbit de gestió municipal més idoni per recolzar, 
assessorar i assumir la coordinació de les tasques de contractació administrativa és la secció 
de Planejament, Llicències, Gestió i Disciplina Urbanística adscrita a l’Àrea de Serveis 
Territorials, atès que aquesta secció acredita una dilatada i amplia experiència en la tramitació 
d’expedients de contractació administrativa i disposa del personal adient per a l’execució de 
les mateixes.
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Atès que la representació dels treballadors municipals ha estat informada i se li ha posat de 
manifest el contingut del present acord.

Atesa l’actual configuració de la vigent RLT de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre les previsions del 
present acord.

De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els 
apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant i d’
aplicació.

S’ACORDA:

PRIMER: Assignar, amb caràcter provisional, les tasques de recolzament i assessorament 
jurídic en ordre a l’homogeneització de circuits i procediments en la matèria de contractació 
administrativa que hagin de portar a terme les diferents seccions i/o àrees municipals a la 
secció de Planejament, Llicències, Gestió i Disciplina Urbanística de l’àrea de Serveis 
Territorials d’aquest Ajuntament i, en conseqüència, centralitzar la coordinació de dita 
activitat administrativa a la referida secció, en base a les raons expressades al cos del present 
acord.

Dita assignació tindrà efectes inicials a partir del dia 1 de gener de 2011 i es mantindrà vigent 
mentre no s’articuli i posi en marxa altre fòrmula i/o estructura diferent per a la realització de 
les tasques que són objecte d’assignació pel present acord.

SEGON: Establir que l’assumpció de les noves responsabilitats i càrregues de treball que 
provisionalment s’atribueixen al/a la Cap de la secció de Planejament, Llicències, Gestió i 
Disciplina Urbanística com a conseqüència d’aquest recolzament, assessorament i 
coordinació en matèria de contractació administrativa a les diferents àrees i seccions 
municipals, sigui compensada econòmicament amb el dret a la percepció per part d’aquest/a, 
amb caràcter provisional mentre es mantingui la situació esmentada, de la quantitat de 400,00 
€ bruts mensuals.

TERCER: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període d’
exposició pública d’aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà 
automàticament aprovat amb caràcter definitiu.

QUART: Notificar el present acord a la prefectura de la secció de Planejament, Llicències, 
Gestió i Disciplina Urbanística, al Comité Unitari de Personal, així com a la secció d’
Intervenció i a la secció de Recursos Humans d’aquest Ajuntament.

EL DICTAMEN QUEDA SOBRE LA TAULA

_____________________
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3 APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES

3.1 EXP.: HAVV2010/01. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS 
PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2011.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2011.

Expedient: HAVV2010/01.

ANTECEDENTS DE FET

Per acord plenari de data 27 d’octubre de 2010, es van adoptar els acords d’aprovació 
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals que hauran de regir a primer de 
gener de 2011.

L’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’ha 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 05-11-2010.

En el termini d’exposició pública s’han formulat les al·legacions següents pels interessats que 
es detallen a continuació:

Grup municipal del PARTIT POPULAR:

L’al·legació única proposa suprimir la puja del 2% generalitzada en impostos, taxes i preus 
públics de forma que l’augment sigui del zero per cent o congelació.

Grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA:

L’al·legació primera proposa establir un recàrrec del 50% per als habitatges desocupats durant 
més d’un any.

L’al·legació segona proposa la inclusió de la justificació econòmica de cadascuna de les taxes 
i preus públics a l’expedient d’aprovació.

Grup municipal de PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ

L’al·legació primera proposa que no hi hagi augment impositiu a les taxes i preus públics i es 
mantinguin els acordats per a l’exercici 2010.

L’al·legació segona proposa establir una bonificació per a la creació d’ocupació estable a les 
empreses relacionades amb aquells sectors que hagin registrat més desocupació a la ciutat. 
Les bonificacions s’efectuen quan hi ha un increment de la plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit durant el període impositiu anterior a l’aplicació de la bonificació d’un 
10% per un augment de fins al 25% del personal i d’un 5% per un augment de fins al 15% del 
personal. No es consideraria plantilla la que es produís fora del terme municipal o per 
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treballadors no empadronats al municipi.

L’al·legació tercera proposa fer el padró de l’IBI per tipologies de forma que en cas de 
necessitat es pugui augmentar un tipus de tipologia sense augmentar la resta.

L’al·legació quarta proposa incloure a la taxa per ocupació de la via pública un apartat que 
gravi les entitats  bancàries amb caixers automàtics que s’usen directament des de la via 
pública. 

De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’adopten els acords definitius següents a proposta del tinent d’alcalde regidor d’
Hisenda,

ACORDS:

PRIMER: Desestimar l’al·legació única presentada pel grup municipal del PARTIT 
POPULAR i l’al·legació primera del grup municipal PLATAFORMA CIUTADANA PER 
BARBERÀ relativa a practicar la congelació en els impostos, taxes i preus públics per a l’
exercici 2011 perquè els increments previstos no superen els límits previstos en cada cas  en 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març i és necessari per al manteniment dels serveis un increment mínim que 
compensi les pujades d’índex de preus al consum, que actualment està en una variació 
interanual del 2,3%.

SEGON: Desestimar les al·legacions segona, tercera i quarta presentades pel grup municipal 
de la PLATAFORMA PER BARBERÀ  pels motius següents:

a) Pel que fa a la bonificació de l’IAE per la creació d’ocupació estable en els 
termes proposats cal dir que no s’ajusta al que preveu el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per al Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, en concret a l’article 88, que recull les bonificacions 
potestatives.

b) Pel que fa al padró de l’IBI, aquest ja es pot elaborar actualment amb la 
distinció de tipoligies ja que és el registre del cadastre el que conté aquesta 
informació. En quant al fet que es pugui augmentar els coeficients per 
tipologies cal dir que l’art. 72 del  text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu aquesta 
circumstància només pel deu per cent dels béns immobles urbans del terme 
municipal que, per cada ús, tingui major import cadastral. L’aplicació de tipus 
diferents en funció de la diferenciació per tipologies no seria d’aplicació a tot 
el cens cadastral per cada ús o tipologia i per tant seria discriminatòria envers 
els afectats.

c) Pel que fa a incloure una taxa que gravi les entitats bancàries que disposen 
de caixers automàtics directament accessibles des de la via pública es 
considera que cal analitzar prèviament i amb detall l’impacte real d’aquesta 
taxa en les finances municipals i els seus possibles efectes en les entitats 
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bancàries del municipi.

TERCER: Desestimar les al·legacions primera i segona presentades pel grup municipal d’ 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA pels motius següents:

a)  L’al·legació primera perquè, d’acord amb el previst a l’art. 72.4 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, el recàrrec sobre la quota líquida en l’IBI pels immobles d’ús residencial 
desocupats de manera permanent està pendent de desenvolupament reglamentari, la 
qual cosa suposa una impossibilitat jurídica fins l’aprovació del corresponent 
reglament, sent inviable, doncs, la seva aplicació per a l’any 2011.

b)  L’al·legació segona perquè els informes tècnic-econòmics s’han anat incorporant als 
expedients respectius en el moment que s’ha establert cada taxa i preu públic i la seva 
actualització per percentatges estimatius de l’IPC es considera suficient per motivar l’
increment en els preus de les esmentades taxes i preus públics. 

QUART: Aprovar definitivament per a l’exercici de 2011 i següents les modificacions de les 
Ordenances fiscals que a continuació es llisten.
El text de les modificacions de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com document 1.

MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2011

1.- IMPOSTOS

1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana (IIVTNU)

2.- TAXES

2.1 Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
2.2 Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
2.3 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
2.4 Ordenança reguladora de la Taxa  per recollida, tractament i eliminació d’
escombraries i altres residus sòlids urbans.
2.5 Taxa per serveis de cementiri municipal.
2.6 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula el dret sobre concessió de 
plaques, distintius, patents i d’altres d’anàlogues.
2.7 Ordenança reguladora de la Taxa per prestacions de la Policia Local.
2.8 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els serveis dels mercats 
municipals i mercadet setmanal.
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de prestació del servei de llars d'infants municipals.
2.10 Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via 
pública.
2.11 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els drets per reserva exclusiva 
d’espai per aparcaments i parada de vehicles a les vies públiques.
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2.12 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena.
2.13 Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de les instal.lacions esportives 
municipals.
2.14 Ordenança reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques.
2.15 Ordenança reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
2.16 Ordenança reguladora de la Taxa clavegueram.
2.17 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del Centre Obert.
2.18 Ordenança reguladora de la Taxa  per la prestació de serveis d’inspecció sanitària.
2.19 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de menjador a les llars d’
infants municipals.
2.20 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària 
de funcionament del sector carni minorista.

3.- PREUS PÚBLICS

3.1 Annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 i 14 de l’Ordenança general reguladora dels Preus 
públics.
3.2 Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals.

CINQUÈ: Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
29 de setembre de 2010:

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals

1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials 

SISÈ: Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa 
per llicències urbanístiques de l’exercici 2010 amb efectes des de l’u de gener de 2010 d’
acord amb el Document 3 annex

SETÈ:   Els acords definitius en matèria de modificació i aprovació d’Ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents:

1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’
Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
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Diputació de Barcelona.

2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010, es farà públic l’
adaptació del text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals

1.1.Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
1.2.Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5.Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials 

VUITÈ: Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11
Vots en contra: 7 
Abstencions: 3

_____________________

4 APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST

4.1 EXP.: IAPG10/002. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 
GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
EXERCICI 2011.

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2011.

Expedient: IAPG10/002.

Per acord plenari de data 24 de novembre de 2010 es va adoptar l’acord d’aprovació 
provisional del pressupost general  i plantilla de personal per l’exercici 2011.

L’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis  de l’Ajuntament, al Butlletí 
Oficial de la Província de data 01-12-2010. En el termini d’exposició pública s’han formulat 
les al·legacions següents pels interessats que es detallen a continuació:

1) ADAB ASOCIACIÓN DEFENSA ANIMALES BARBERÀ:
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L’al·legació primera proposa que es desglossi detalladament les partides de salut  per mostrar 
que es dona cumpliment al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de propietat dels animals, pel que fa referència a animals abandonats.

L’al·legació segona sol·licita una partida específica per a la recollida de gossos.

L’al·legació tercera sol·licita una partida específica per a  gats del carrer

De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 169 i següents del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, s’adopta l’acord definitiu següent a proposta del tinent d’alcalde regidor d’
Hisenda,

S’ACORDA:

PRIMER: Desestimar totes les al·legacions presentades per ADAB ASOCIACIÓN 
DEFENSA ANIMALES BARBERÀ, pels motius següents:

Les aplicacions de salut dins de l’orgànic 521 estan estructurades d’acord amb les necessitats 
del propi departament de salut per a totes les seves actuacions agrupades d’acord amb l’Ordre 
EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals, tenint en compte d’una banda la naturalesa econòmica de la despesa i de l’altra 
les finalitats o objectius a assolir d’acord amb la classificació per programes allà establerta. 
Considerem que les actuacions que es duen a terme des de Salut corresponen al programa 
313, accions públiques relatives a la salut i  ja estan agrupades segons la seva naturalesa 
econòmica en totes les possibilitats que ofereix la norma i les necessitats detectades des de 
Salut. Considerem també que per una major eficiència i economia en la gestió pressupostària 
i comptable, no és convenient el desglossament del pressupost de salut de forma individual en 
actuacions específiques.

SEGON: Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici 2011, format pel 
Pressupost d’aquesta entitat local, pel de l’organisme autònom dependent Patronat Municipal 
d’Esports i pel de l’empresa AISA, societat mercantil de capital íntegrament municipal, així 
com aprovar, també de forma provisional, les bases d’execució i la plantilla de funcionaris i 
quadres laborals i de personal d’ocupació.

El resum del Pressupost general per capítols és el següent:

A) AJUNTAMENT

INGRESSOS Euros
          

a) Operacions no financeres

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes 13.647.560,00
Cap. 2 Impostos indirectes 1.200.000,00
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.924.381,48
Cap. 4 Transferències corrents  11.523.348,38
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Cap. 5 Ingressos patrimonials 669.626,00
Operacions de capital

Cap. 6 Alienació d’inversions reals              0,00
Cap. 7 Transferències de capital              369.000,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers              0,00
Cap. 9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 33.333.915,86

DESPESES                                                                         Euros

a) Operacions no financeres

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal 12.597.631,66
Cap. 2 Deseses corrents en béns i serveis 12.601.670,48
Cap. 3 Despeses financeres 1.104.500,00
Cap. 4 Transferències corrents                  3.038.578,72

Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals  1.158.000,00
Cap. 7 Transferències de capital   373.535,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers 0,00
Cap. 9 Passius financers 2.460.000,00

TOTAL DESPESES 33.333.915,86

B) PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS                                         
                                                                                                          
INGRESSOS Euros

          
a) Operacions no financeres

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes 0,00
Cap. 2 Impostos indirectes 0,00
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.495.924,97
Cap. 4 Transferències corrents  888.735,47
Cap. 5 Ingressos patrimonials 40.813,17

Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals              0,00
Cap. 7 Transferències de capital              0,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers              0,00
Cap. 9 Passius financers 0,00
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TOTAL INGRESSOS 2.425.473,61

DESPESES                                                                                                   Euros

a) Operacions no financeres

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal 1.005.334,56
Cap. 2 Deseses corrents en béns i serveis 1.263.861,16
Cap. 3 Despeses financeres 11.119,68
Cap. 4 Transferències corrents                  113.490,34

Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals  2.106,00
Cap. 7 Transferències de capital   0,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers 0,00
Cap. 9 Passius financers 29.561,87

TOTAL DESPESES 2.425.473,61

C) EMPRESA MUNICIPAL AISA                                                       
  
INGRESSOS    Euros

          
a) Operacions no financeres

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes 0,00
Cap. 2 Impostos indirectes 0,00
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 112.918,00
Cap. 4 Transferències corrents  197.355,70
Cap. 5 Ingressos patrimonials 489.100,00

Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals              0,00
Cap. 7 Transferències de capital              0,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers              0,00
Cap. 9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 799.373,70

DESPESES                                                                                                    Euros

a) Operacions no financeres
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Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal 460.407,67
Cap. 2 Deseses corrents en béns i serveis 280.294,65
Cap. 3 Despeses financeres 0,00
Cap. 4 Transferències corrents                  0,00

Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals  58.671,38
Cap. 7 Transferències de capital   0,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers 0,00
Cap. 9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 799.373,70

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11 
Vots en contra: 10
Abstencions:

_____________________

5 APROVACIÓ PREU PÚBLIC

5.1 EXP.: HAVV 2010/02. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE 
PUBLICITAT.

APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE PUBLICITAT.

Expedient: HAVV 2010/02.

El departament de Comunicació i Imatge ha previst aplicar a partir de l’exercici 2011 un preu 
públic per la publicitat a l’Agenda d’Activitats i un preu públic per la publicitat a les TV-IP.

El mateix departament ha previst modificar els formats de les revistes a publicar per l’
Ajuntament i, per tant, modificar els formats de la publicitat en cadascuna d’elles, éssent els 
preus iguals que el 2010 més el 18% d’IVA, i aprovant un preu nou pel mòdul 6.

Vistos els artices 41 a 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Vista l’ordenança general reguladora dels preus públics.

Vist l’estudi de costos que justifica que l’import dels preus públics cobreix com a mínim el 
cost del servei prestat.

Vist l’informe de la regidoria d’Hisenda.
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Vist l’informe d’Intervenció.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar l’establiment de la tarifa de preu públic de publicitat a l’Agenda d’
Activitats per import de 500 € en concepte d’un cos (210 mm x 100 mm) per les dues cares. 
Aquest preu públic haurà d’incorporar-se a l’ordenança fiscal número 3.1, reguladora dels 
preus públics, com annex 15 Preu públic per la publicitat a l’Agenda d’Activitats.

SEGON: Aprovar l’establiment de les tarifes de preu públic de publicitat a les TV-IP en 
concepte de 3 passis diaris de 5 minuts els 7 dies de la setmana a totes les pantalles de la 
ciutat següents: import mensual 200,00 € i import anual 2.000,00 €. Aquest preu públic haurà 
d’incorporar-se a l’ordenança fiscal número 3.1, reguladora dels preus públics, com annex 16 
Preu públic per la publicitat a la TV-IP.

TERCER: Aprovar la següent modificació de l’annex 3 Preu públic Revista d’Informació 
Local “Barberà de l’ordenança fiscal número 3.1, reguladora dels preus públics:

FORMATS:
a. Format Model 1

Mòdul 1 (95 mm ample x 60 mm alt): 41,32 €�

Mòdul 2 (193 mm ample x 60 mm alt): 110,23 €�

Mòdul 3 (95 mm ample x 120 mm alt): 124,02 €�

Mòdul 4 (193 mm ample x 120 mm alt): 166,51 €�

Mòdul 5 (193 mm ample x 290 mm alt): 550, 89 € (pàgina sencera)�

Mòdul 6 (193 mm ample x 290 mm alt): 1.000,00 € (contraportada)�

b. Format Model 2
Mòdul 1 (85 mm ample x 60 mm alt): 41,32 €�

Mòdul 2 (173 mm ample x 60 mm alt): 110,23 €�

Mòdul 3 (85 mm ample x 100 mm alt): 124,02 €�

Mòdul 4 (173 mm ample x 100 mm alt): 166,51 €�

Mòdul 5 (173 mm ample x 257 mm alt): 550, 89 € (pàgina sencera)�

Mòdul 6 (173 mm ample x 257 mm alt): 1.000,00 € (contraportada)�

QUART: Els preus públics i modificacions aprovats en el present acord seran vigents a partir 
de l’1 de gener de 2011, i continuaran vigents mentre no s’acordi la modificació o derogació.

CINQUÈ: Fer públics aquests acords a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província.

SISÈ: Comunicar aquests acords al departament de Comunicació i Imatge, al departament de 
Gestió Tributària, a Intervenció, a Tresoreria i a l’ORGT.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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6 APROVACIÓ REGLAMENT

6.1 EXP.: XXXX. APROVACIÓ REGLAMENT DEL MERCAT ECOLÒ GIC I 
ARTESÀ DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL VALLÈS, ALS MUNIC IPIS 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS, CERDANYOLA DEL VALLÈS, RUBÍ I 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS  I REQUISITS I CRITERIS A AP LICAR 
EN EL PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES 
AUTORITZACIONS PER A L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC A MB 
ELS LLOCS DE VENDA DEL MERCAT ECOLÒGIC I ARTESÀ DEL  
VALLÈS A CERDANYOLA, BARBERÀ DEL VALLÈS, RUBÍ I SAN T 
QUIRZE DEL VALLÈS.

APROVACIÓ REGLAMENT DEL MERCAT ECOLÒGIC I ARTESÀ DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA DEL VALLÈS, ALS MUNICIPIS DE BARBERÀ DEL VALLÈS, 
CERDANYOLA DEL VALLÈS, RUBÍ I SANT QUIRZE DEL VALLÈS  I REQUISITS I 
CRITERIS A APLICAR EN EL PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES 
AUTORITZACIONS PER A L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB ELS LLOCS DE 
VENDA DEL MERCAT ECOLÒGIC I ARTESÀ DEL VALLÈS A CERDANYOLA, 
BARBERÀ DEL VALLÈS, RUBÍ I SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

ANTECEDENTS

Que, els municipis de Barberà, Cerdanyola, Rubí i Sant Quirze del Vallès són ciutats 
veïnes que han decidit posar en comú un seguit de recursos econòmics, tècnics i materials per 
tal d’organitzar d’un Mercat Ecològic i Artesà del Vallès.

Atèsa la demanda creixent que experimenta el producte ecològic dins la cistella de compra 
dels consumidors, s’està treballant en la realització d’un mercat d’alimentació ecològic i de 
productes artesans que funcioni de manera itinerant entre els quatre municipis. Aquest 
mercat s’emplaçarà en zones cèntriques i comercialment força concorregudes de cada 
municipi, de manera que aconsegueixi esdevenir un punt d’interès i de referència entre tota la 
ciutadania. 

Atès que es va aprovar en Ple d’aquest Ajuntament de data 30 de juny de 2010 la signatura  
del Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Barberà del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès, Rubí i Sant Quirze del Vallès per a la cooperació i coordinació en l’organització del 
Mercat Ecològic i Artesà de venda no sedentària del Vallès i que el mateix es va signar amb 
data 19 de juliol.

Atès que l’objecte del mercat ecològic i artesà de venda no sedentària del Vallès és 
promocionar les varietats i els productes d’alimentació de temporada i del territori, donar a 
conèixer l’agricultura i la producció ecològica com a model sostenible i com a alternativa del 
mercat convencional i promocionar, difondre, fomentar i potenciar l’artesania. 
Igualment, es pretén, amb la creació del mercat ecològic i artesà, fomentar el turisme 
intermunicipal i contribuir a la dinamització comercial de la zona d’influència del mercat 
ecològic i artesà.
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Atès que el  dia de la setmana de realització del mercat ecològic i artesà serà el dissabte i la 
periodicitat serà setmanal, d’acord amb les especificacions següents:

Al municipi de Sant Quirze del Vallès, el primer dissabte de mes�

Al municipi de Cerdanyola del Vallès, el segon dissabte de mes�

Al municipi de Barberà del Vallès, el tercer dissabte de mes�

Al municipi de Rubí, el quart dissabte de mes�

Atès que l’activitat de venda en el mercat ecològic i artesà es durà a terme entre les 9.00 h i 
les 14.00 h, del dissabte en cada un dels municipis, i en el cas de Barberà del Vallès l’horari 
serà de 9.00 h. A 21.00 hores.
 
Atès que l’ubicació del  mercat a cada municipi serà el delimitat pels carrers:

Al municipi de Sant Quirze del Vallès: a la Rambla Lluís Companys.�

Al municipi de Cerdanyola del Vallès: a la plaça Sant Ramon; no obstant això, �

provisionalment, mentre no hagin finalitzat les obres d’arranjament de la plaça Sant 
Ramon es farà a la plaça Abat Oliva.
Al municipi de Barberà  del Vallès: a l’entorn del Mercat Municipal 11 de Setembre, �

passatge Montserrat Roig.
Al municipi de Rubí: a la plaça Catalunya.�

Atès que l’activitat en què consisteix el mercat ecològic i artesà de venda no sedentària del 
Vallès és assumida per cada l’ens local com a pròpia, propossem aprovar un reglament 
regulador que serà d’aplicació a la venda no sedentària de productes ecològics i artesans que 
es realitza als municipis de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Quirze del 
Vallès, per tal tal de garantir un funcionament òptim del mateix.

En base a tot l’exposa’t, es proposa l'adopció del següent,

ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment Reglament del Mercat Ecològic i Artesà de venda no 
sedentària del Vallès, als municipis de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubi i Sant 
Quirze del Vallès.

SEGON: Aprovar inicialment els requisits i criteris a aplicar en el procediment per a l’
otorgament de les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic amb els llocs de venda 
del Mercat Ecològic i Artesà de venda no sedentària del Vallès, als municipis de Barberà del 
Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubi i Sant Quirze del Vallès.

TERCER: Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present expedient 
i el reglament així com els requisits i criteris a aplicar en el procediment per a l’otorgament 
de les autoritzacions, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, 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 començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades.
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QUART:  Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, el text del reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.

Un cop aprovat definitivament, el reglament es publicarà de la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al BOPB: el text íntegre del reglament.

b) Al DOGC: la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal 
anteriorment esmentada. 

D’altra banda es comunicaran els presents acords i el text del reglament a la Delegació del 
Govern de l’Estat a Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

7 MODIFICACIÓ

7.1 EXP.: SECM100001. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ  
ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS EN   PLANTA BAIXA DE  
BARBERÀ DEL VALLÈS.

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ  ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS EN   
PLANTA BAIXA DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

Expedient: SECM100001.

Vista l’Ordenança reguladora dels usos en planta baixa de Barberà del Vallès vigent, 
aprovada en el Ple de 25 de maig de 2008, que va està redactada per l’entitat mercantil D’
ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION, SA, per encàrrec d’aquesta administració 
municipal en el marc dels treballs de redacció del Programa d’orientació per als equipaments 
comercials (POEC), que desenvolupa la referida societat també per encàrrec d’aquest 
Ajuntament.

Atès que dita ordenança obeeix a la conveniència de dotar l’Ajuntament d’un instrument 
normatiu que desenvolupi el règim d’usos en planta baixa previst pel Text refós de les 
Normes urbanístiques del Pla General municipal d’ordenació de Barberà del Vallès (en 
endavant PGMOBV), en ordre a l’adopció de mesures de foment de l’activitat comercial en el 
centre del municipi com element afavoridor de la dinamització econòmica i cohesió social d’
aquest sector de la població.

Aquesta regulació vol continuar preservant la zona central del municipi (geogràfica, social, 
econòmica i urbanísticament) i continuar potenciant la seva concentració, diversitat i qualitat 
comercial. Però també reconeixent que donada la situació econòmica en la que ens trobem, i 
la necessitat de fer actuacions de foment de l’ocupació, la normativa vigent era força amplia i 
restrictiva, i que es poden eliminar alguns carrers que no són comercialment estratègics a dia 
d’avui; aquesta mesura contribuirà a reforçar el criteri de proporcionalitat al que obliga la 
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normativa europea.

Atès que, de conformitat amb l’article 84.1 de la “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local”, les corporacions locals poden intervenir l’activitat dels 
ciutadans per mitjà d’ordenances.

Atès així mateix que, en virtut de l’article 4.1, a) de la Llei 7/1985, ja esmentada, el municipi 
té atribuïda la potestat reglamentària dins l’esfera de les seves competències, entre les quals 
està la matèria d’ordenació urbanística, d’acord amb l’article 25.2, d) del mateix text legal, i 
que, en aquest sentit, l’article 101.1 del Text refós de les Normes urbanístiques del PGMOBV 
preveu que la regulació dels usos establerta pel mateix es podrà desenvolupar de manera 
detallada per ordenança.

Vist el que estableix la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Vist el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i vista la seva transposició a l’
Estat espanyol que s’ha realitzat a través de la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici  i la Llei 25/2009 de 22 de desembre de 
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.

Atès finalment el que disposen els articles 49 y 70.2 de la Llei 7/1985, de constant referència, 
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació amb el procediment d’
aprovació d’una ordenança.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, així com la resta que són d’aplicació, amb el dictamen favorable previ de la 
Comissió informativa corresponent, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan 
municipal, amb caràcter indelegable, l’article 52.2, d) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, ja repetit,

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels usos en planta 
baixa de Barberà del Vallès, en el sector centre del municipi, segons els terminis expressats a 
l'annex que consta a l'expedient.

SEGON: Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils el present expedient i 
l’ordenança, a fi que s’hi puguin presentar al×legacions, reclamacions o suggeriments, 
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 començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
oficials esmentades.
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TERCER: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública, el text de l’ordenança que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.

Un cop aprovat definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al BOPB: el text íntegre de la Ordenança.

b) Al DOGC: la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal 
anteriorment esmentada. 

D’altra banda es comunicaran els presents acords i el text de l’ordenança a la Delegació del 
Govern de l’Estat a Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

QUART: Instar a l'Alcaldia el desplegament i execució dels acords presents.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

8 MOCIONS

8.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU  EN 
DEFENSA DEL CATALÀ COM A LLENGUA PREFERENT A LES 
ADMINISTRACIONS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU EN DEFENSA DEL CATALÀ COM A 
LLENGUA PREFERENT A LES ADMINISTRACIONS.

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

"ANTECEDENTS

El català és la llengua pròpia de Catalunya, a més de ser una de les 3 llengües oficials de 
Catalunya, i com a tal ha de ser la llengua d’ús preferent.

La nostra llengua i la nostra cultura són part de la nostra identitat com a país, i l’objectiu de 
tot partit polític que creu en aquest país i ens els seus elements diferencials, com són la 
llengua i la cultura, ha de ser defensar amb fermesa els drets que tenim com a nació. Defensar 
la llengua catalana ha de ser un objectiu inherent a tot projecte polític que cregui en aquest 
país.

Catalunya és i ha estat sempre un país on no hi ha hagut mai conflicte lingüístic. La llengua 
catalana i castellana, han conviscut i conviuen amb normalitat, no hi ha discriminació de cap 
tipus per part de les administracions, ans al contrari. 

Com a defensors dels nostres trets diferencials, hem de treballar per defensar la nostra 
llengua, llengua que és encara ara minoritària, i que com a llengua minoritària hem de centrar 
esforços en preservar-la i potenciar el seu ús, perquè a més, en la diversitat lingüística radica 
la riquesa.
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Cal treballar per mantenir la immersió lingüística, com a garantia que els alumnes acabin l’
ensenyament obligatori coneixent les dues llengües, i perquè del contrari es posaria en perill 
la cohesió futura del nostre país. Tots els estudis indiquen que tots els alumnes de Catalunya 
tenen els mateixos nivells de coneixement del castellà que els alumnes del conjunt de l’Estat 
espanyol. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès els constants atacs que està patint la nostra llengua, ja sigui des de tribunals o d’alguns 
partits polítics, com el PP i Ciutadans.

Atès que, recentment amb la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de 
Catalunya aprovat pel poble de Catalunya, i ara, amb un auto del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que suspèn de manera cautelar set articles del reglament municipal de l’
ajuntament de Barcelona, i també del reglament de la Diputació de Lleida, per l’ús del català, 
en concret aquells que fa referència al català com a llengua d’ús preferent.

Atès que una llengua que és pròpia ha de poder ser llengua preferent de les administracions 
públiques. 

Atès que la sentència del Tribunal Constitucional pot ser objecte d’interpretacions possibles 
pel que fa a la qüestió de la llengua

Atès que es tracta d’un auto cautelar del TSJC i que, per tant, falta el pronunciament sobre el 
fons i que la suspensió cautelar no està prou justificada. 

En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Mostrar el rebuig de l’ajuntament de Barberà del Vallès a l’auto de suspensió 
cautelar dictada pel TSJC i que suspèn de manera cautelar set articles del reglament 
municipal de l’ajuntament de Barcelona i el de la Diputació de Lleida per l’ús del català, en 
concret aquells que fa referència al català com a llengua d’ús preferent.

Segon.- Instar al TSJC que anul·li la suspensió, per tal que la llengua catalana, com a llengua 
pròpia del nostre país, segueixi sent llengua preferent de les administracions.

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat, i al seu president, que defensin amb fermesa la 
llengua catalana davant dels constants atacs que està rebent

Quart.- Mostrar novament el rebuig de l’ajuntament de Barberà del Vallès a la sentència del 
Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
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_____________________

8.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU  DE 
CONDEMNA DELS FETS A L'AAIUN.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU DE CONDEMNA DELS FETS A 
L'AAIUN.

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

" Des de 1975 l’ordenament internacional no accepta ja la colonització de cap territori, i molt 
menys la invasió militar mitjançant l’ús de la força en l’administració colonial de territori no 
autònom, que encara no ha pogut exercir el seu dret de lliure determinació. Marroc és la única 
potencia regional del Nord d’Àfrica que manté ocupat militarment un territori en procés de 
descolonització, gràcies Al finançament de les grans potències. El poble sahrauí, sobirà 
legítim d’un dels territoris més rics del món en recursos naturals, es troba sotmès a l’espoli i 
l’opressió pel règim dictatorial marroquí. Davant l’autèntic genocidi al que es troba sotmès 
aquest poble, l’Estat Espanyol, potència administradora de l’antic Sàhara Espanyol, respon 
amb un silenci còmplice.

El poble sahrauí, qui al llarg de la seva història sempre ha manifestat un fort esperit de 
resistència anticolonial, va fundar el 10 de maig de 1973 el Frente POLISARIO com a 
moviment d’alliberació nacional, que protagonitza la direcció de la lluita sahrauí en el pla 
popular, militar, polític i diplomàtic. El 27 de febrer de 1976, el poble sahrauí va culminar el 
seu procés d’afirmació nacional amb la constitució de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD) a la ciutat de Bir Lehlu. A partir d’aquest moment, en termes jurídics i 
polítics, la lluita per l’alliberació del territori del Sàhara Occidental es planteja com un procés 
d’alliberació de territoris ocupats. 

Amb la signatura dels Acords de Madrid de 1975 entre Espanya, Mauritània i Marroc, es 
constitueix il·legítimament una administració provisional tripartida, amb la que mai es 
transfereix la sobirania del territori del Sàhara Occidental al seu legítim dipositari, el poble 
sahrauí. Aquest acord inicia el procés d’abandonament del territori colonial per part de l’Estat 
Espanyol, el qual efectua la seva retirada el 28 de febrer de 1976. 
Des de l’ocupació militar il·lícita de l’exèrcit marroquí fins els nostres dies, Marroc exerceix 
el terrorisme d’Estat contra tot aquell, sigui o no sahrauí, que defensi la lluita legítima d’
aquest poble. Durant 35 anys, el poble sahrauí resisteix a la brutal repressió exercida per les 
forces militars i policials marroquines. 

Marroc porta 35 anys incomplint sistemàticament la legalitat internacional, representada per 
una multitud de Resolucions de la ONU, tant de l’Assemblea General com del Consell de 
Seguretat, així com fent cas omís de la doctrina del Tribunal Internacional de Justícia, i 
incomplint el Pla de Pau, sense que s’hagin activat mecanismes internacionals existents per 
sancionar Marroc. 

Manifestem que la única solució favorable per al poble Sahrauí és l’aplicació en tota la seva 
extensió del seu dret d’autodeterminació mitjançant Referèndum, en totes les condicions ja 
expressades en la legalitat internacional, sota l’auspici de les Nacions Unides i de l’OUA 
(Organització Unió Africana).
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A inicis d’octubre d’aquest any, cents, milers de sahrauís van sortir de les ciutats ocupades 
del Sàhara Occidental i van començar a organitzar campaments de protesta conta la 
sistemàtica política marroquí d’ “exclusió i marginació”. Aquests campaments van ser 
aixecats per poder manifestar-se i exercir el seu dret d’expressió, doncs fer-ho en els carrers 
de l’Aaiun o altres ciutats sahrauís és impossible. 

Com a resposta, Marroc va enviar a l’inspector general de les Forces Armades, Abdelaziz 
Benani, el director de la Gendarmeria Housni Benslimane i a alts càrrecs de l’exèrcit, així 
com a unitats de les Forces Armades de la Gendarmeria i forces auxiliars que van procedir a 
rodejar a aquestes persones amb filats i a rebutjar l’abastament d’aigua, aliments o 
medicaments. 

Des de les associacions d’amistat amb el Poble Sahrauí i altres col·lectius, traslladem la 
nostra preocupació davant la brutal agressió que ha exercit les forces de seguretat i l’exèrcit 
marroquí sobre la població sahrauí que es trobava en el “Campament Justícia i Dignitat”, el 
Campament de Gdeim Izik, aixecant en les zones de la ciutat de l’Aaiun, del Sàhara 
Occidental ocupat, la major manifestació de la història realitzada per el poble sahrauí. 

La policia i l’exèrcit marroquí va tenir rodejat el Campament, es van produir nombroses 
agressions i va causar el primer assassinat d’un menor de 14 anys i ferides a altres persones, 
per bales assassines de l’exèrcit invasor conta la població civil sahrauí i impedint no només el 
pas d’aliments, aigua, medicaments, sinó també d’observadors internacionals i mitjans de 
comunicació al campament. 
El campament estava integrat per més de 2.000 jaimes i de 20.000 sahrauís en actitud no 
violenta i decidida. A partir del trenc d’alba del passat dia 8 de novembre, l’Exèrcit del 
Marroc es va dirigir al Campament de Gdeim Izik (a 15 km de l’Aaiun), el va ocupar i 
desmuntar amb una violència sense sentit, destruint les jaimes i agredint salvatgement els 
seus ocupants, famílies sahrauís que intentaven denunciar la marginació social i econòmica 
del poble sahrauí a la seva pròpia terra, a més de reclamar el seu dret a l’autodeterminació. 

Aquestes agressions s’han vist acompanyades per l’ocupació i la destrucció de les cases als 
barris sahrauís a l’Aaiun, de detencions arbitràries per part de la policia marroquina i patir 
agressions dels colons marroquins, amb pals, ganivets i altres eines, animats pels ocupants 
marroquins. 
Aquesta agressió, avui ja no sabem amb molta certesa, ha deixat milers de víctimes i més de 
20 morts entre els civils sahrauís. Enmig d’aquesta barbàrie, el govern del Marroc, fuig de les 
seves responsabilitats, amb mentides molt greus, amagant a la comunitat internacional, les 
detencions arbitràries de joves sahrauís, la desaparició de molts sahrauís després de ser 
detinguts, l’extensió social de polítiques de terror i la destrucció de cases i tota mena de 
propietats dels sahrauís. 

El règim d’ocupació marroquí no permet l’entrada als mitjans de comunicació per amagar 
totes aquestes atrocitats. Marroc ha expulsat, negat acreditacions de premsa i bloquejat l’
accés informatiu, com en els casos dels periodistes de Cadena Ser i de l’ABC. 

Actualment estem sent informats per els activistes Antonio Velázquez i Isabel Terraza, 
amagats des de fa dies a la ciutat de l’Aaiun com milers de sahrauís perquè policies i militars 
marroquins entren per la força a les seves cases, els torturen i, molts moren víctimes d’
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aquestes tortures. 

Denunciem que Espanya està violant la seva pròpia Constitució al renunciar a les seves 
capacitats administradores sobre el Sàhara Occidental (Territori no autònom, en vies de 
descolonització). La ONU sols reconeix a Espanya com a potència administradora del Sàhara 
Occidental fins que es realitzi el Referèndum d’Autodeterminació del poble Sahrauí. Els 
interessos manifestats d’Espanya, dits per la Ministra Trinidad Jiménez sobre la importància 
de Marroc en la seguretat nacional, les inversions econòmiques, les seves polítiques 
migratòries i els interessos de la Unió Europea sobre el Magreb, NO PODEN JUSTIFICAR 
UNA MASACRE COM LA QUE S’ESTÀ PRESENCIANT A LA CIUTAT DE L’AAIUN. 
Si els interessos econòmics i polítics que sosté Espanya amb Marroc són més importants que 
la vida dels seus ciutadans, Espanya està fomentant un conflicte abans que donar passos cap a 
la pau i la conciliació.

Per tots els fets exposats, es demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 

PROPOSTA D’ACORDS:

1. Instem a l’ONU, a la UE i a l’Estat Espanyol a que assumeixin les seves 
responsabilitats en defensa de la legalitat internacional, per el respecte als drets 
humans i civils i, a favor de la salvaguarda de les vides humanes. I instem a les 
Nacions Unides que intervinguin immediatament amb respecte a la seguretat de la 
població sahrauí. 

2. La Unió Europea ha de paralitzar immediatament l’Estatut Avançat concedit a Marroc, 
per no respectar els drets fonamentals de la població sahrauí. Els Fons Europeus 
destinats a Marroc han de ser bloquejats. L’Acord de Pesca no ha de ser renovat. 

3. El Govern espanyol, sent l’estat espanyol encara potència administradora del territori, 
ha de denunciar aquesta situació i demanar al govern marroquí que cesi en aquest 
assetjament i violència contra la població sahrauí. La nova Ministra d’Assumptes 
Exteriors, Trinidad Jiménez, ha de requerir del seu homòleg marroquí el compliment 
de les seves obligacions internacionals amb respecte a la població sahrauí. 

4. Sol·licitem a les autoritats i a les institucions de la UE, i en particular a Catherine 
Ashton, Alta Representant de la UE per Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, i 
a Trinidad Jiménez, Ministra d’Assumptes Exteriors del Govern d’Espanya, una 
condemna clara i sense ambigüitats a l’atac violent de Marroc sobre la població 
sahrauí. 

5. Que l’ONU, la UE i el Govern espanyol exigeixi al Govern del Marroc la celebració 
del Referèndum d’autodeterminació, tal i com determinen les Nacions Unides. 

6. Que l’ONU, la UE i el Govern espanyol exigeixi al Govern del Marroc que permeti i 
garanteixi la llibertat de premsa i de comunicació, sense cap intervencionisme ni 
tancament, per evitar-li haver de generar versions del que veritablement està passant 
en el Sàhara Occidental, ni obligar a cap cooperant haver de sortir del país sota 
amenaces i pressió per part de la policia marroquina, amb suport del govern marroquí. 
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Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern espanyol, al Ministeri d’Assumptes 
Exteriors, Oficina de l’ONU a Madrid, a la Presidència de la Unió Europea, a l’Ambaixada 
del Marroc a Espanya, Consolat del Marroc a Barcelona i al President del Parlament de 
Catalunya. Així com també, traslladar l’acord a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, 
l’ACAPS (Associació catalana d’Amics del Poble Sahrauí) i, CEAS-Sàhara (Coordinadora 
estatal d’Associacions solidàries amb el Sàhara). Per últim, traslladar l’acord a l’Associació 
Thawra i l’Associació Resistencia Saharaui. Associacions que han tingut cooperants sobre el 
territori, a les quals els mostrem el nostre suport envers la seva tasca. "

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

9 DONAR COMPTE AL PLE 

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

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.

NO S'HA VOTAT. 
_____________________

10. MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

11. PRECS I PREGUNTES.
_____________________

 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les  22:35 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present 
es transcriu en         folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números           al          
, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la 
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general, que en dono fe.

L'ALCALDESSA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés            José Núñez Alba


