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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 11 REALITZADA PER  PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 24/11/2010.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  24/11/2010,  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 MARTÍNEZ ; 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)
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:

CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; REGIDOR (ICV)

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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SERVEIS ECONÒMICS

2.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL
2.01.- EXP.: HAVV2010/02. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 

2011.

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST
3.01.- EXP.: IAPG10/002. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL, 

BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2011.

SERVEIS PERSONALS

4.- RECURS DE REPOSICIÓ
4.01.- EXP.: XXXX. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA 

DE  L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE L’
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

RÈGIM INTERIOR

5.- PROPOSTA
5.01.- EXP.: XXXX. PROPOSTA TRASLLAT DIA DE CELEBRACIÓ DEL PLE 

ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2010.

6.- MOCIONS PORTAVEUS
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PLATAFORMA 

CIUTADANA PER A L'EXEMPCIÓ DEL CÀNON DIGITAL PER A LES 
ADQUISICIONS DE MATERIAL DE REPRODUCCIÓ I EMMAGATZEMAMENT 
DE DOCUMENTS PER PART DE LES ADMINISTRACIONS.

ALCALDIA

7.- DONAR COMPTE AL PLE 
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

8.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

9.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201010. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
27 d'octubre de 2010, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS.
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_____________________

2 APROVACIÓ CALENDARI FISCAL

2.1 EXP.: HAVV2010/02. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A 
L'ANY 2011.

APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2011.

Expedient: HAVV2010/02.

ANTECEDENTS DE FET

Amb la finalitat de dur a terme la recaptació dels tributs de caràcter local, l’Ajuntament ha d’
establir el calendari fiscal per a l’exercici 2011 que fixa els períodes per a l’ingrés dels tributs 
de cobrament periòdic i, els seus terminis de cobrament.  

FONAMENTS DE DRET 

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei 1.
reguladora de les hisendes locals. 
El Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general de 2.
recaptació.
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 3.
L’article 175 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 4.
Corporacions locals.

De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa l’
adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Aprovar el calendari fiscal, que fixa els períodes per a l’ingrés dels padrons fiscals 
de l’any 2011 de la forma com segueix: 

A) PERÍODE VOLUNTARI 

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI) ����

 1a. fracció  de la quota anual: del 5 de maig al 5 de juliol
2a. fracció  de la quota anual: del 5 de maig al 5 d’octubre 

     3a. fracció  de la quota anual: del 5 de maig al 5 de desembre  

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) ����

Del 16 de març al 17 de maig 

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)����

1a. meitat de la quota anual: del 15 de juliol al 15 de setembre
2a. meitat de la quota anual: del 15 de juliol al 15 de novembre
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Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)����

     Del 16 de setembre al 16 de novembre 

Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)����

 Del 16 de març al 17 de maig 

Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids ����

urbans (ESCOMBRARIES)
    Pagament bimestral

Notes:
Optativament, tant per a l’IBI com per a l’IAE, en el primer termini de cobrament podrà ésser 
abonada la totalitat de la quota anual. 

B) PERÍODE EXECUTIU
Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’
iniciarà el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels 
recàrrecs que corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de 
constrenyiment. 

SEGON: Donar publicitat al present acord, mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

3 APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST

3.1 EXP.: IAPG10/002. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST 
GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
EXERCICI 2011.

APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2011.

Expedient: IAPG10/002.

D’acord amb allò establert en els articles 162 a171 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, i en els 
articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de Pressupostos, i  altra normativa concordant i de desplegament i vist l’informe d’
advertència del secretari general accidental, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar provisionalment el Pressupost general per a l’exercici 2011, format pel 
Pressupost d’aquesta entitat local, pel de l’organisme autònom dependent Patronat Municipal 
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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
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
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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

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�
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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

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

SEGON: Sotmetre el Pressupost general a informació pública per un període de 15 dies 
hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar, si s’escau, 
reclamacions davant el Ple municipal, d’acord amb allò establert a l’article 20 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril i a l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, el 
Pressupost general es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou 
acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb els preceptes 
legals esmentats anteriorment.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
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Vots a favor: 11
Vots en contra: 8
Abstencions: 1

_____________________

4 RECURS DE REPOSICIÓ

4.1 EXP.: XXXX. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE  L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’
ANIMALS DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE  L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ 
DEL VALLÈS.

ANTECEDENTS:

1. Per acord plenari de data 28 d’abril de 2010, es va adoptar l’acord d’aprovació inicial de l’
Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Barberà  del Vallès.

2. L’acord esmentat ha estat sotmès a informació pública i audiència mitjançant l’Edicte núm. 
404/10 exposat  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament del dia 4 de maig de 2010 fins al dia13 
de maig de 2010 , al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5630, de data 17 de 
maig de 2010, i al Butlletí Oficial de la Província núm. 114, de data 13 de maig de 2010.

3. Vist que en el termini d' exposició pública s'han presentat les següents al·legacions:

- Al·legació presentada per A.D.A.B, en data 02 de juny de 2010 i amb registre d’entrada 
9570. 
- Al.legació presentada per Andrés Rodríguez Rider, en data 21 de juny de 2010 i amb 
registre d’entrada 10849.
- Al.legació presentada per Xavier Lalaguna Ruiz,  en data 22 de juny de 2010 i amb registre 
d’entrada 10944.
- Al.legació presentada per José Luís Salvador Sánchez Abela, en data 22 de juny de 2010 i 
amb registre d’entrada 10904.

4. Per acord plenari  de data 30 de setembre de 2010, es va aprovar definitivament l’
Ordenança Reguladora de Tinença d’Animals de Barberà del Vallès adjunta en aquest 
expedient, segons nou text definitiu amb el contingut resultant de les al.legacions totalment o 
parcialment estimades.

5. Vist que l’acord  es notifica a les parts interessades en el expedient i es presenta el següent 
recurs de reposició contra el mateix:

Recurs de reposició interposat pel Sr. José Luís Sánchez Abela en data 15 d’octubre de 2010 

i amb registre d’entrada 16471 :

El recurrent manifesta la seva disconformitat en la desestimació per part de l’Ajuntament de 
Barberà de les al.legacions núm. 8, 9 i 10 en base a la Disposició Addicional Sisena de la Llei 
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3/1998, la qual deixa sense aplicació a Catalunya el Reglament d’Activitats Molestes, 
Insalubles, Nocives i Perilloses.

Exposa que la Llei 3/1998 es una llei derogada en l’actualitat per la Llei 20/2009 de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i per tant que la condició 
desestimatoria de les seves al.legacions es nul.la de ple dret.

Manifesta que no s’ha presentat cap element dissuasiu de les molèsties que justifiquen la 
incorporació de galliners i/o corrals en domicilis urbans.

6. Atès que el reglament d’activitats classificades com molestes, nocives, insaluble i 
perilloses es refereix a instal.lacions, establiments, activitats, industries o magatzems 
subjectes a llicència ambiental i que per les seves característiques i natura siguin susceptibles 
de causar molèsties, puguin esdevenir insalubres, nocives i/o perilloses per al medi o les 
persones. Per tant cal excloure del seu àmbit d’aplicació tot quant es refereixi a la tinença d’
animals per a ús domèstic i particular.

7. Atès que, tal i com manifesta el Sr. José Luís Sanchez, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats deixa sense efectes la Llei 3/1998, de 27 de 
febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental.

8. Atès que els annexos de la pròpia Llei 20/2009 determina quines activitats estan subjectes a 
règim d’avaluació d’impacte ambiental i autorització ambiental (activitats agroindustrials i 
ramaderes per sobre de 55.000 places de pollastres d’engreix), quines activitats estan 
sotmeses al règim de llicència ambiental (emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta 
de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus, amb una capacitat 
de fins 40.000 i superior a 2.000 caps de bestiar) i quines activitats estan sotmeses al règim de 
comunicació ( Places, per sobre de 30 i fins a 2.000, per aviram, entenent que es tracta de 
gallines ponedores o del nombre equivalent per altres espècies).

Per tant d’acord amb els annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre , de prevenció i 
control ambiental de les activitats, el fet de tenir animals domèstics en un domicili per a ús 
domèstic i particular no es considera una activitat subjecta a cap tipus de  llicència ambiental. 

9. No obstant la disposició transitoria segona de la Llei 20/2009 estableix que  mentre la 
normativa de règim local no articuli el procediment marc i a fi d'aplicar el que determina 
aquesta llei, en tot allò que no la contradigui, s'ha de seguir els procediments establerts pel 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, del 13 de 
juny, o la norma que el substitueixi pel que fa a la regulació de l'activitat local d'ordenació i 
intervenció administrativa.

10. Respecte a la llicència d’obertura d'activitats,  la mateixa Llei 20/2009 estableix que les 
remissions de l'article 92.1 del dit reglament d’obres al règim d'activitats classificades com a 
molestes, nocives, insalubres i perilloses s'han d'entendre fetes als règims d'intervenció 
establerts per aquesta llei i per les legislacions sectorials en matèria de seguretat, prevenció 
d'incendis i salut.

Com a conseqüència de l’examen i valoració que s’ha fet de totes i cadascuna de les 
al·legacions formulades; en exercici de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’
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abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’
abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local,  el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya; de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; d’acord amb contingut dels 
informes emesos al respecte; amb dictamen favorable de la Comissió Informativa núm 5 de 
17 de novembre de 2010 i fent ús de les competències que, amb caràcter indelegable, 
atribueix al Ple municipal l’article 52.2, d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, abans esmentat, es proposa a aquest òrgan municipal l’adopció dels acords 
següents,

ACORDS:

PRIMER: Desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord plenari de data 30 de 
setembre de 2010 sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la tinença d’
animals de Barberà del Vallès, a la vista de tot l’exposat.

SEGON: Notificar-ho als interessats amb expressió dels recursos que siguin escaients.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 16  
Vots en contra: 4
Abstencions:

_____________________

5 PROPOSTA

5.1 EXP.: XXXX. PROPOSTA TRASLLAT DIA DE CELEBRACIÓ DEL PLE 
ORDINARI CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2010.

PROPOSTA TRASLLAT DIA DE CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI 
CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2010.

Atès que el Ple d’aquesta corporació de data 10/07/2007 va acordar celebrar sessions 
ordinàries de la Corporació Municipal en Ple els últims dimecres laborables de cada mes, a 
les 20 hores, a la Casa Consistorial.

Atès que d’acord, amb l’anterior criteri, el dia de celebració del Ple ordinari corresponent al 
mes de desembre hauria de ser el 29/12/2010. I que, per raons d’agenda, es considera més 
adient traslladar la sessió pel dia 23/12/2010.

Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD:

PRIMER: Traslladar el dia de celebració del Ple ordinari del mes de desembre al dijous, dia 
23/12/2010 a les 20 hores.
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SEGON: Significar, que la sessió plenària acordada en l’anterior ordinal tindrà, a tots els 
efectes, la consideració de sessió ordinària.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
(Aprovat amb 19 vots a favor per absència de la Sra. Albert)

_____________________

6 MOCIONS PORTAVEUS

6.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA 
PLATAFORMA CIUTADANA PER A L'EXEMPCIÓ DEL CÀNON 
DIGITAL PER A LES ADQUISICIONS DE MATERIAL DE 
REPRODUCCIÓ I EMMAGATZEMAMENT DE DOCUMENTS PER 
PART DE LES ADMINISTRACIONS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER A 
L'EXEMPCIÓ DEL CÀNON DIGITAL PER A LES ADQUISICIONS DE MATERIAL DE 
REPRODUCCIÓ I EMMAGATZEMAMENT DE DOCUMENTS PER PART DE LES 
ADMINISTRACIONS.

Moció presentada pel portaveu de la Plataforma Ciutadana Per Barberà, el text íntegre de la 
qual es transcriu a continuació:

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. Donat que el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s’aprova el text Refós 
de Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals 
vigents sobre la matèria" (d'ara endavant, TRLPI) va introduir el pagament d'una 
"compensació equitativa" sobre la reproducció utilitzada per a ús privat, amb l'objectiu de 
compensar "els drets de propietat intel·lectual que es deixaran de percebre per raó de la 
reproducció expressada". Es tracta del que ha vingut a ser conegut com a "cànon digital" o 
"cànon de la SGAE", i que suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i 
aparells que puguin ser destinats a la reproducció i emmagatzemament de documents 
(fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i d'enregistrament de documents 
audiovisuals, CD-R, DVD-R, etc.).

2. Donada l'aplicació indiscriminada, injusta i jurídicament problemàtica d'aquest "cànon 
digital tal com es fa a Espanya ha estat objecte de contestació per part de molts de sectors 
socials, ja que es tracta d'un cost afegit que s'ha de pagar al marge de si el material adquirit 
s'utilitza per a la reproducció privada de material subjecte a drets de propietat intel·lectual.

3. Donat que hi ha hagut sentències que han ordenat la devolució de l'import del cànon, quan 
s'ha acreditat que "el suport s'ha emprat per a una altra finalitat diferent de la reproducció 
d'obres d'autors, que constitueix la causa de tributació" i que hi ha actes prejudicials al 
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en què s’interroguen sobre la legalitat de 
l'aplicació indiscriminada del cànon.

4. Donat que al cas de les administracions la presumpció d'utilització per copiar obres amb 
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drets de propietat intel·lectual resulta molt especialment inadequada i hauria de prevaler, en 
tot cas, la presumpció contrària i que el propi article 25 del TRLPI ja estableix que el govern 
espanyol pot fixar excepcions al pagament del cànon "quan quedi prou acreditat que la 
destinació o ús final dels equips, aparells o suports materials no sigui la reproducció prevista 
a l'article 31.2" (còpia privada d'obres d'autor).

5. Donat que per al nostre Ajuntament i per a l'administració en general, l'exempció del 
pagament del "cànon digital" resultaria, a més de ser de justícia pels arguments exposats, un 
estalvi en temps de crisi.

Per tot això, aquest grup municipal presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de 
veure-la enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si 
procedeix, la següent proposta.

PROPOSTA:

1. Reclamar a les empreses proveïdores la quantitat abonada en concepte d'impost 
(“Compensació equitativa”) establert a l'article 25 de la TRLPI pels suports i unitats de còpia 
adquirits des que aquest impost es ve carregant sobre el preu dels productes arribant, si és el 
cas, a la demanda per la via judicial.

2 . Sol·licitar del govern de l'Estat espanyol l'exempció del pagament de la compensació 
"equitativa" que estableix, per a l'adquisició d'aparells o suports que puguin ser usats a la 
còpia i emmagatzemament de documents, el TRLPI.

3. Instar al govern de l’Estat espanyol a modificar el TRLPI, per tal que les administracions 
quedin excloses del pagament de la compensació "equitativa" fixada per l'article 25 del text 
esmentat."

VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 9
Vots en contra: 11
Abstencions:

_____________________

7 DONAR COMPTE AL PLE 

7.1 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.
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EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

Conforme a l'art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

el president de la Junta de Portaveus presenta una moció pel procediment d'urgència, que 
resulta del següent tenor:

"D'acord amb allò que estableixen els articles 57 1 58 del Reglament Orgànic Municipal de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, la Junta de Portaveus en nom dels grups municipals 
PSC-PSOE, PCPB, PPC, EUIA, CIU, ERC, i ICV-EPM de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès, adopta el següent manifest:

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 2010

El 1999 l'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre com el 
DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES. La violència contra les dones i les nenes constitueix un problema de proporcions 
pandèmiques. Almenys una de cada tres dones al món ha patit maltractaments, ha estat 
forçada a mantenir relacions sexuals o ha sofert algun tipus d'abús al llarg de la seva vida.

Aquesta data commemora el brutal assassinat, el 1960, de les germanes Mirabal, activistes 
polítiques de la República Dominicana i significa, també, el reconeixement i el recordatori 
que els drets de les dones són drets humans. Per això, s'insta els governs, les organitzacions 
internacionals i les ONG a que aquest dia realitzin activitats amb la finalitat de conscienciar 
la ciutadania envers la greu vulneració dels drets humans que suposa la violència contra les 
dones.

És en aquest context que les institucions públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, 
les diputacions i els ajuntaments renovem el nostre compromís per una vida lliure de 
violència envers dones i nenes i expressem el nostre condol per al mort de:

Viktorya, Cristina, Fatna, Farida, Mònica, Andrea, Laila, Nikauris, Sabrina, Saida (la seva 
filla i el seu fill), i Maria Dolores, 

Víctimes de la violència masclista a Catalunya al llarg d'aquest any 2010. I volem, un cop 
mes, expressar públicament que continuarem esmerçant tots els esforços i recursos necessaris 
per aconseguir, amb la complicitat de tota la societat catalana, avançar cap a la total 
eliminació de la violència contra les dones.

Si bé és cert que a Catalunya hem avançat molt els darrers anys, que gaudim de noves eines i 
comptem amb mes instruments per fer front a aquesta problemàtica, sabem que continuen 
subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips que contribueixen a fer possible, 
encara, la violència masclista i que, malgrat els esforços institucionals. d’organitzacions - 
especialment les de dones i feministes i altres moviments socials i de moltes persones a títol 
individual, aquestes conductes estan massa generalitzades, són sistemàtiques i es generen i es 
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reforcen mútuament.

Per això som conscients que només un canvi de models simbòlics farà minvar, en profunditat, 
les opressions i discriminacions contra les dones. Però també sabem que aquest canvi només 
pot tenir lloc si reconeixem la incidència que té la cultura de la violència en les nostres vides i 
tenim la capacitat de canviar-la. Aquest és el canvi cultural necessari, una veritable revolució 
que, més enllà de l’aplicació de les lleis i de determinades polítiques, s’haurà de produir en l’
àmbit de les relacions socials i personals.

En aquestes últimes dècades, i gràcies a les transformacions culturals i socials empreses pels 
feminismes i assumides per les polítiques de dones i d'igualtat, cada cop són mes els homes 
que diferencien clarament entre masculinitat i masclisme i que tenen l’horitzó de compartir 
amb les dones les diferents dimensions de la vida personal, familiar, social, política, 
econòmica i cultural.

Perquè la violència masclista és cosa de totes i tots es fa necessari que els homes afrontin amb 
valentia un doble canvi en el pla personal i també en el social. Per una banda, el rebuig als 
esquemes patriarcals rígids i dualistes. Per l'altra, han d'aprendre a reinventar les formes de 
relació amb l'altre sexe i demostrar que assumeixen, com ja ho estan fent molts, que les 
relacions han d'estar fundades en vincles que preservin el respecte, l'autonomia i la llibertat. 
Perquè tenim el convenciment que la llibertat de dones i homes és una riquesa que obre un 
món nou.

Per això avui, les institucions públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, les 
diputacions i els ajuntaments, tot renovant el nostre compromís, volem incidir en la 
necessària implicació individual de totes les persones de la nostra societat en l'eradicació de 
la violència masclista i, conjuntament, construir ponts perquè les properes generacions vagin 
perdent els referents d'una cultura destructiva front una altra que promogui noves formes de 
relació entre les dones i els homes, basades, fonamentalment, en el respecte a la vida, als 
drets humans."

_____________________

Produïda la votació prèvia per a la declaració d'urgència i la seva inclusió en l'ordre del dia de 
l'esmentat assumpte, aquesta va quedar aprovada, donant lloc a continuació al corresponent 
debat i votació de fons, amb el següent resultat: 

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________

9. PRECS I PREGUNTES.
_____________________
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les  22:55 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present 
es transcriu         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 accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés, José Núñez Alba,


