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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 1 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25/01/2012.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 25/01/2012, 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 ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (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 NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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COMUNICACIÓ I IMATGE
2.APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT
2.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D'ÚS I ACCÉS
ALS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ D'ÀMBIT LOCAL PER PART
DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
NOVES TECNOLOGIES
3.APROVACIÓ CREACIÓ
3.01.- EXP.: NTRP110005. CREACIÓ DE SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT
DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
3.02.- EXP.: NTRP120001. CREACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
4.RATIFICAR DECRET
4.01.- EXP.: NTCA110002. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA, DECRET NÚM. 2591, DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2011,
RELATIU A UNA PRÒRROGA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ.
SERVEIS ECONÒMICS
5.APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST
5.01.- EXP.: IAPG11/001. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL,
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2012.
SERVEIS TERRITORIALS
6.APROVACIÓ DEFINITIVA
6.01.- EXP.: UPPE110002. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA
DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT AD-13 "SECTOR LA PAPALLONA".
7.DEIXAR SENSE EFECTE
7.01.- EXP.: UBCP100001. DEIXAR SENSE EFECTE CESSIÓ DE DOMINI I APROVAR
CESSIÓ D'ÚS D'UNA FINCA.
RÈGIM INTERIOR
8.MOCIONS PORTAVEUS
8.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA PER
MANCOMUNAR SERVEIS AMB ELS AJUNTAMENTS VEÏNS.
ALCALDIA
9.DONAR COMPTE AL PLE
9.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.
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11.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201114. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
21 de desembre de 2011, 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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APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT

2.1

EXP.: XXXX. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D'ÚS I
ACCÈS ALS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ D'ÀMBIT LOCAL
PER PART DELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE
BARBERÀ DEL VALLÈS.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D'ÚS I ACCÉS ALS MITJANS PÚBLICS
DE COMUNICACIÓ D'ÀMBIT LOCAL PER PART DELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
Per acord plenari de data 23 de febrer de 2011, es van adoptar els acords d’aprovació inicial
del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació d’àmbit local per part dels
grups municipals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
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 25 de març de 2011 i al DOGC núm. 5854
de data 7 d’abril de 2011.
En el termini d’exposició pública s’han formulat les al·legacions següents pels interessats que
es detallen a continuació:
· Juan José Rodríguez González amb DNI 46322545Q, representant de la Plataforma
Ciutadana per Barberà
Al·legació núm.1
A l’article 5 demana afegir que els gestors dels mitjans donin compte anualment de les seves
decisions davant de la Junta de Portaveus o bé, en situacions puntuals, per demanda expressa
d’aquesta Junta.
Al·legació núm.2
A l’article 7 demana que s’inclogui la prohibició de no fer cap publicació extraordinària ni
cap augment del nombre de pàgines habituals en el període de sis mesos anteriors a qualsevol
cita electoral.
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Al·legació núm.3
A l’article 8 demana afegir que un cop a l’any cada grup pugui gaudir d’un full sencer de la
revista on mitjançant el sistema que vulgui (entrevista, text sencer, etc...) faci una valoració
de la situació social i política de la ciutat.
Al·legació núm.4
A l’article 9 demana afegir que la informació del vot indiqui el posicionament de cada grup i
no només el total de les votacions. Això també es demana per l’article 15 però en aquest cas a
la pàgina web municipal.
Al·legació núm.5
A l’article 13 demana especificar que es mantindrà l’enllaç al correu de cadascun dels
regidors.
Al·legació núm.6
A l’article 12 demana incloure també l’emissió de les possibles paraules demanades en
finalitzar l’ordre del dia establert.
Al·legació núm.7
A l’article 11 demana incloure una entrevista cap a final de l’any que inclogui una valoració
de cada grup polític sobre la situació social i política de la ciutat durant aquest període.
· Fabià Díaz-Cortés, amb DNI 34735726, representant de l’espai polític municipalista
EAB
Al·legació núm.8
A l’article 1 demana que s’afegeixi el següent redactat al final del text: “Aquest dret d’accés i
ús serà extensiu al veïnat i al teixit associatiu que participen també en el Ple Municipal”.
Al·legació núm.9
A l’article 2, al punt 3 demana afegir “... i pel veïnat i pel teixit associatiu”.
Al·legació núm.10
A l’article 3 demana afegir el següent redactat al final del text: “Aquest dret d’accés i ús serà
extensiu al veïnat i al teixit associatiu que participen també en el Ple Municipal i en la vida
política i associativa de la ciutat”.
Al·legació núm.11
A l’article 4 demana afegir el següent redactat al final del text: “així com també del veïnat i
del teixit associatiu que participen del Ple Municipal i de la vida política i associativa de la
ciutat”.
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Al·legació núm.12
A l’article 5 demana afegir redactat quedant l’article de la següent forma: "El dret d’accés als
mitjans de comunicació i informació escrits de titularitat municipal es concreta amb la reserva
d’espai en cadascun dels mitjans per tal que els grups polítics puguin exposar les seves
opinions i expressar el seu punt de vista en relació a temes d’interès públic així com també
del veïnat i del teixit associatiu que participen del Ple Municipal i de la vida política i
associativa de la ciutat.
En tot cas, la participació dels grups i/o regidores i regidors i veïnat i teixit associatiu als
mitjans municipals el gestionarà el/la responsable de l’òrgan gestor del mitjà per tal de
mantenir els criteris d’ordre estètic, de posta en antena o de disseny prefixats, així com els
criteris de pluralitat, veracitat i representativitat política per expressar la pluralitat."
Al·legació núm.13
A l’article 6 demana afegir el següent redactat al final del text: “i no es donarà cobertura al
llenguatge i idees sexistes, homòfobes, racistes, xenòfobes i feixistes”.
Al·legació núm.14
A l’article 7 demana afegir el següent redactat al final del text: “ I en el cas del veïnat i del
teixit associatiu es referiran a la seva participació al Ple Municipal i a la vida política i
associativa de la ciutat”.
Al·legació núm.15
A l’article 8 demana afegir el següent redactat al final del text: “A més, es deixarà un espai
per reflectir la participació de veïnat i teixit associatiu al Ple Municipal”.
Al·legació núm.16
A l’article 9 demana que es canviï el text per: “ Es reservarà un espai on s’informin de tots els
punts i apartats de l’ordre del dia del Ple Municipal, així com de les intervencions a Precs i
Preguntes, exposant la titularitat de la intervenció i el tema exposat”.
Al·legació núm.17
A l’article 10 demana s’afegeixi el següent redactat al final del text: “A més, es destinaran
espais per a veïnat i teixit associatiu que participi i es deixarà un espai per reflectir la
participació de veïnat i teixit associatiu en el Ple Municipal i en la vida política i associativa
de la ciutat”.
Al·legació núm.18
A l’article 11 demana canviar: “es farà una cobertura informativa àmplia del Ple Municipal”
per “es farà una cobertura íntegra del Ple Municipal”.
Al·legació núm.19
A l’article 12 demana que s’afegeixi el següent redactat al final del text: “de forma íntegra,
incloent l’apartat de Precs i Preguntes”.
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Al·legació núm.20
A l’article 15 demana es canviï el text “on es donarà compte dels temes del Ple i de les
mocions aprovades” per “on es donarà compte de tots els temes i apartats, inclosos els Precs i
Preguntes, i de les mocions aprovades”.
Al·legació núm.21
A l’article 16 demana s’afegeixi el següent redactat al final del text: “íntegrament, incloent
l’apartat de Precs i Preguntes”.
Al·legació núm.22
A l’article 17 demana afegir el següent redactat al final del text: “així com del veïnat i teixit
associatiu que intervingui o hagi intervingut en el Ple Municipal”
Al·legació núm.23
A l’article 20 demana s’afegeixi el següent redactat al final del text del segon paràgraf: “Les
convocatòries de la Comissió de Seguiment seran publicitades i publicades en els mitjans de
comunicació exposats a l’Article 2 del Capítol Primer, per tal de poder rebre peticions de
veïnat i teixit associatiu, així com obrir i facilitar la seva participació en aquesta comissió. Els
temes tractats i els resultats i/o acords d’aquesta comissió també seran publicats en els
mitjans de comunicació exposats a l’Article 2 del Capítol Primer.
Al·legació núm.24
Es proposa canviar el títol del reglament per “Reglament d’Ús i Accés als Mitjans Públics de
Comunicació d’Àmbit Local per part dels Grups Municipals i del veïnat i de les entitats que
participen del Ple Municipal i de la vida política i associativa de Barberà del Vallès”.

Vist l’informe tècnic respecte de les al·legacions formulades al Reglament d’Ús i Accés als
Mitjans Públics de Comunicació d’Àmbit Local per part del Grups Municipals de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès es proposen els següents
ACORDS:
PRIMER: Estimar les al·legacions següents presentades pels interessats:
· Juan José Rodríguez González amb DNI 46322545Q, representant de la Plataforma
Ciutadana per Barberà
Al·legació núm.1
S’estima afegir a l’article 5 que els gestors dels mitjans donin compte en situacions puntuals,
per demanda expressa de la Junta de Portaveus, per tractar algun tema puntual, ja que cada sis
mesos la Comissió de Seguiment d’aquest reglament formada per regidors i regidores en
representació dels diferents grups municipals es reunirà amb la finalitat de garantir el
compliment d’aquest reglament.
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Al·legació núm.4
S’estima afegir a l’article 9 que la informació del vot indiqui el posicionament de cada grup i
no només el total de les votacions, donat que en aquest article ja s’entén que s’informarà en
sentit literal de les votacions.
Això també es demana per l’article 15 però en aquest cas a la pàgina web municipal i també
s’estima.
Al·legació núm.5
S’estima especificar a l’article 13 que es mantindrà l’enllaç al correu de cadascun dels
regidors, ja que aquest enllaç ja està en funcionament.
Al·legació núm.6
S’estima incloure a l’article 12 l’emissió de les possibles paraules demanades en finalitzar
l’ordre del dia establert, degut que ja es realitza l’emissió d’aquestes.
Al·legació núm.7
Entenent com a grups polítics els grups municipals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès,
s’estima a l’article 11 incloure una entrevista cap a final de l’any que inclogui una valoració
de cada grup municipal sobre la situació social i política de la ciutat durant aquest període.
· Fabià Díaz-Cortés, amb DNI 34735726, representant de l’espai polític municipalista
EAB
Al·legació núm.13
S’estima afegir a l’article 6 el següent redactat al final de text “i no es donarà cobertura al
llenguatge i idees sexistes, homòfobes, racistes, xenòfobes i feixistes”, donat que els mitjans
públics de comunicació local de Barberà del Vallès vetllen per la pluralitat i igualtat de tota la
ciutadania.
Al·legació núm.16
A l’article 9 s’estima informar de tots els punts de l’ordre del dia del Ple Municipal, perquè
en aquests moments ja es té contemplat informar de tots els punts de l’ordre del dia,
exceptuant l’apartat de precs i preguntes.
Al·legació núm.19
S’estima afegir a l’article 12 el següent redactat al final del text: “de forma íntegra, incloent
l’apartat de Precs i Preguntes”, donat que en aquests moments ja es fan les emissions en
directe i íntegrament dels plens municipals.
Al·legació núm.21
S’estima s’afegeixi a l’article 16 el següent redactat al final del text: “íntegrament, incloent
l’apartat de Precs i Preguntes”, donat que ja es fa.
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SEGON: Desestimar les al·legacions següents presentades pels interessats:
· Juan José Rodríguez González amb DNI 46322545Q, representant de la Plataforma
Ciutadana per Barberà
Al·legació núm.1
Es desestima afegir a l’article 5 que els gestors dels mitjans donin compte anualment de les
seves decisions davant la Junta de Portaveus, ja que els gestors dels mitjans donaran compte a
la Junta de Portaveus en situacions puntuals, per demanda expressa d’aquesta Junta i perquè
cada sis mesos la Comissió de Seguiment d’aquest reglament formada per regidors i regidores
en representació dels diferents grups municipals es reunirà amb la finalitat de garantir el
compliment d’aquest reglament.
Al·legació núm.2
Es desestima que s’inclogui a l’article 7 la prohibició de no fer cap publicació extraordinària
ni cap augment del nombre de pàgines habituals en el període de sis mesos anteriors a
qualsevol cita electoral, perquè no hi ha cap llei que impedeixi fer canvis en format o dates en
les publicacions. Si que tenim una legislació superior, la Junta Electoral, que és la que
s’encarrega de marcar unes pautes a seguir pels mitjans de comunicació públics municipals
en temps de campanyes electorals.
Al·legació núm.3
Es desestima afegir a l’article 8 que un cop a l’any cada grup pugui gaudir d’un full sencer de
la revista on mitjançant el sistema que vulgui (entrevista, text sencer, etc...) faci una valoració
de la situació social i política de la ciutat.
Degut al nombre de revistes, incloure una pàgina de cada un dels grups municipals de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès per fer valoració anual no és viable. Si que aquesta
proposta es pot traslladar a altres mitjans de comunicació municipal com es el cas de Ràdio
Barberà.
· Fabià Díaz-Cortés, amb DNI 34735726, representant de l’espai polític municipalista
EAB
Al·legació núm.24
Es desestima la proposta de canviar el títol del reglament per “Reglament d’Ús i Accés als
Mitjans Públics de Comunicació d’Àmbit Local per part dels Grups Municipals i del veïnat i
de les entitats que participen del Ple Municipal i de la vida política i associativa de Barberà
del Vallès”, perquè aquest reglament s’està confeccionant per regular l’ús i accés als mitjans
públics dels grups municipals amb representació en el Consistori.
El Reglament Orgànic Municipal de Barberà del Vallès ja inclou:
 L’article 81 - Entitats i Ciutadania
Es reconeix la importància del teixit associatiu per aconseguir una societat
participativa i el foment de l’associacionisme i els canals de comunicació i cooperació
amb les entitats i amb els ciutadans i ciutadanes que vulguin participar en els
assumptes públics.
 L’article 83 – Reglament de participació ciutadana
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L’Ajuntament de Barberà del Vallès es dotarà d’un Reglament de participació
ciutadana en què es desenvolupin els drets i institucions recollits en aquest Títol.
Seguint l’al·legació núm. 24, les al·legacions núm. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22 quedarien
desestimades.
Al·legació núm.16
Es desestima canviar a l’article 9 el text per “Es reservarà un espai on s’informin de les
intervencions a Precs i Preguntes, exposant la titularitat de la intervenció i el tema exposat”,
degut a un problema d’espai a la revista, en aquesta s’informarà de l’apartat on es podrà
consultar aquest punt dintre de la pàgina web municipal.
Al·legació núm.18
Es desestima canviar a l’article 11 “es farà una cobertura informativa àmplia del Ple
Municipal” per “es farà una cobertura íntegra del Ple Municipal”, ja que els serveis
informatius i programes de caire informatiu de Ràdio Barberà fan una molt àmplia cobertura
del Ple Municipal. La cobertura íntegra del Ple Municipal es fa de forma directe amb la
retransmissió del Ple per Ràdio Barberà.
Al·legació núm.20
Es desestima el canvi de text a l’article 15 “on es donarà compte dels temes del Ple i de les
mocions aprovades” per “on es donarà compte de tots els temes i apartats, inclosos els Precs i
Preguntes, i de les mocions aprovades”.
Es realitzarà noticia on es donarà compte dels temes del ple, exceptuant Precs i Preguntes.
Aquest apartat es podrà consultar a la pàgina web un cop es pengi l’acte oficial del Ple
Municipal.
Al·legació núm.23
Es desestima afegir el següent redactat al final del text del segon paràgraf “Les convocatòries
de la Comissió de Seguiment seran publicitades i publicades en els mitjans de comunicació
exposats a l’Article 2 del Capítol Primer, per tal de poder rebre peticions de veïnat i teixit
associatiu, així com obrir i facilitar la seva participació en aquesta comissió. Els temes
tractats i els resultats i/o acords d’aquesta comissió també seran publicats en els mitjans de
comunicació exposats a l’Article 2 del Capítol Primer”, degut a que les convocatòries de la
Comissió de Seguiment són una eina de treball intern per aquest motiu no es creu que sigui
necessari que siguin publicitades ni publicades. Com el propi article diu, la Comissió estarà
formada pels regidors i regidores en representació dels diferents grups municipals, que són als
qui va dirigit aquest reglament.
TERCER: Aprovar definitivament el Reglament d’ús i accés als mitjans públics de
comunicació local per part dels grups municipals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
L’informe de les al·legacions consta a l’expedient com document 1
El Reglament un cop introduïdes les modificacions anteriors consta a l’expedient com
document 2
QUART: El text definitiu del Reglament es publicarà de la forma següent:
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a) 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 de l’ordenança a la Delegació de
Govern de l’Estat a Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 13
Vots en contra: 8
Abstencions:
_____________________
3

APROVACIÓ CREACIÓ

3.1

EXP.: NTRP110005. CREACIÓ DE SEU
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

ELECTRÒNICA

DE

CREACIÓ DE SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
Expedient: NTRP110005.
En el marc de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics (en endavant LAESCP), es reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se
electrònicament amb l’administració. Aquest dret requereix de la definició estricta i
inequívoca de la seu administrativa electrònica preveient un règim d’identificació,
autenticació, contingut mínim, protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat
sobre la mateixa.
En aquest sentit la LAECSP estableix que “La seu electrònica és aquella adreça electrònica
disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i
administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat
administrativa en l’exercici de les seves competències ” i que “L’establiment d’una seu
electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i
actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d’aquesta ”.
Així doncs, el dret dels ciutadans a relacionar-se i comunicar-se per mitjans electrònics amb
les administracions públiques, comporta la necessitat de definir clarament una seu
administrativa en el món digital (seu electrònica), on els ciutadans puguin accedir a la
informació i als serveis de l’administració amb les mateixes garanties que ho farien a la seu
física.
La seu electrònica s’ha de dotar doncs de les mesures jurídiques, organitzatives i tècniques
que garanteixin que els continguts i serveis es presten sota els principis de publicitat oficial,
responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i
d’identificació i autenticació.
Així mateix, l’article 10 de la LAECSP estableix que cada administració pública ha de
determinar les condicions i instruments de creació de les seus electròniques. A tal efecte, es
va aprovar l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica que regula, tant la
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creació de la seu, com els diferents elements que la integren (registre electrònic, notificació
electrònica, identificació i autenticació, etc.).
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC) ha
desenvolupat el projecte de Seu Electrònica pels Ajuntaments “SEU-e”, el qual proporciona
una plataforma tecnològica i eines informàtiques que permet la implantació de la Seu
Electrònica i donar compliment a Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics (LAECSP), amb totes les garanties jurídiques que estableix la
normativa vigent.
A més, a data d'avui, l'Ajuntament ja disposa del servei “SEU-e” del Consorci AOC, després
de haver-lo sol·licitat convenientment, segons resolució per Decret d'Alcaldia 2209 de data 27
d'octubre de 2011.
Vist això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar la creació de la seu electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès,
ubicada a l'adreça web “https://www.seu.cat/barberadelvalles”, que també és accessible a
través del portal web municipal “http://www.bdv.cat”.
SEGON: Aprovar el règim regulador de la seu electrònica, continguts i característiques
tècniques de funcionament, d'acord amb les determinacions següents, que desenvolupen les
previsions sobre la seu electrònica a l'article 4 de l'Ordenança Municipal Reguladora de
l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès:
1. Objecte.
La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès és l'adreça electrònica disponible
pels ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a
l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l'exercici de les seves competències.
2. Àmbit d'aplicació.
Aquesta seu electrònica serà d'aplicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
Aquesta seu electrònica serà així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes entenent com a
tals les persones físiques i jurídiques quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions
amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
3. Adreça electrònica i identificació.
La
seu
electrònica
serà
accessible
a
través
de
l'adreça
electrònica
https://www.seu.cat/barberadelvalles.
La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica. La verificació d'aquest
estarà accessible de forma directa i gratuïta.
A la seu electrònica es troba la relació completa de les acreces electròniques d'accés als
serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats
que els identifiquen.
4. Titularitat.
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A efectes del disposat a l'art. 10.2 de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics, l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat
del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als
quals pot accedir-se a través de la mateixa, sent necessari identificar el seu titular així com
l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a la disposició de la ciutadania,
identificant-se els següents:
La titularitat de la seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Barberà del Vallès, qui
assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la
informació i els serveis que integri la seu electrònica.
La gestió tecnològica i l'administració de la Seu Electrònica serà competència del
departament de Noves Tecnologies de l'Ajuntament.
Seran responsables de la gestió dels continguts i dels serveis posats a disposició de la
ciutadania en la Seu Electrònica els titulars de les àrees directives a qui competeixin els
mateixos segons la matèria que es tracti.
A fi de delimitar la responsabilitat dels continguts i serveis, la seu indica els mitjans
necessaris perquè el ciutadà conegui si la informació i el servei al que accedeix corresponen a
la pròpia seu o a un punt d'accés que no té caràcter de seu.
En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de
les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc web sense la consideració
de seu electrònica, l'Ajuntament no serà responsable de la seva integritat, veracitat ni
actualització.
5. Contingut de la Seu Electrònica.
La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès publica, amb respecte als principis
d'accessibilitat, usabilitat, i estàndards oberts o d'ús generalitzat pels ciutadans i ciutadanes,
en els termes del punt 4 de l'article 10, de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics, com a mínim les informacions i els serveis següents:
a) La identificació dels titulars dels òrgans de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
b) La identificació dels canals d'accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu,
amb l'expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s'hi pot accedir als
mateixos.
c) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model
normalitzat.
d) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.
e) La relació de segells d'òrgan emprats en els procediments que s'efectuïn mitjançant
actuació administrativa automatitzada.
f) L'accés a la comprovació dels documents emesos per l'Ajuntament de Barberà del Vallès i
autenticats amb codi segur de verificació.
g) La disposició de creació del registre electrònic.
h) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.
i) La indicació dels dies considerats inhàbils.
j) L'accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.
k) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.
l) L'accés a les notificacions electròniques.
m) El perfil del contractant.
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n) Processos selectius i de capacitació.
o) Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a
la seu electrònica.
La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en
aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i retirada de la difusió
pública de la informació.
6. Disponibilitat.
La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l'any i durant les vint-i-quatre hores al dia.
Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa,
s'anunciarà amb el màxim d'antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de
consulta disponibles.
7. Tractament de dades de caràcter personal.
El funcionament de la seu electrònica es porta a terme d'acord amb allò que estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i les
disposicions de desenvolupament.
8. Posada en funcionament dels elements de la seu electrònica.
Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera
gradual en tant que es posin en marxa els sistemes, serveis i les tecnologies corresponents que
han de donar-li suport.
TERCER: Donar publicitat a l'acord de creació de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
3.2

EXP.: NTRP120001. CREACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

CREACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS.
Expedient: NTRP120001.
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, regula
els aspectes bàsics de la utilització de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions
(TIC) en l’activitat administrativa, tant en les relacions entre les administracions públiques
com en les relacions amb els ciutadans.
Així, la presentació de sol·licituds, escrits, comunicacions i pràctica de notificacions per via
electrònica requereix la creació d’un registre electrònic habilitat a l’efecte, a l’empara dels
articles 24 i 25 de la Llei 11/2007.
Vist això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
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ACORD:
PRIMER: Aprovar la creació del registre electrònic de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per
a la recepció i remissió electrònica de sol·licituds, escrits i comunicacions corresponents a
serveis, procediments i tràmits de la seva competència.
SEGON: Aprovar el règim regulador del registre electrònic, continguts i característiques
tècniques de funcionament, d'acord amb les determinacions següents, que desenvolupen les
previsions sobre el registre electrònic a l'article 29 de l'Ordenança Municipal Reguladora de
l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès:
1. L'accés al registre electrònic de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es realitza a través de la
seu electrònica, https://www.seu.cat/barberadelvalles.
2. Els requeriments tècnics mínims necessaris per a l'accés i utilització del registre electrònic
són els que es troben publicats a la seu electrònica.
3. L’accés al registre electrònic es podrà fer durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
La data d’entrada i/o de sortida s’acreditarà mitjançant un servei de consignació electrònica
de data i hora. Als efectes del còmput de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil
s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El registre electrònic es regirà per la data i
l’hora oficials.
4. La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà els
mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
5. El registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions que
no segueixin els models descrits a l’article 20 de l'Ordenança Municipal Reguladora de
l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès o no compleixin tots els
mecanismes d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que
fixi l’Ajuntament de conformitat amb les previsions d’aquesta Ordenança.
6. El registre electrònic de l'Ajuntament emetrà, en la presentació, i de manera automàtica, un
rebut acreditatiu de presentació que inclourà com a mínim:
a) L'òrgan receptor de l'escrit.
b) La data i hora de presentació.
c) El número de registre d'entrada.
d) La còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentat, mitjançant signatura
electrònica avançada així com el segell del Registre.
El registre electrònic també pot generar el rebut que acredita la integritat de la documentació
annexa o complementària aportada, que serà lliurat mitjançant la generació d'un document
electrònic amb idèntiques condicions que les de la lletra d).
La no recepció pel ciutadà del rebut acreditatiu o la recepció d'un missatge d'indicació d'error
o deficiència de la presentació, suposa que no es considera produïda la recepció de l'escrit,
sol·licitud o comunicació, i que ha de realitzar la presentació en un altre moment o utilitzant
altres mitjans admesos legalment.
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7. El funcionament del registre electrònic només es pot interrompre per causes tècniques i
durant el temps imprescindible. La interrupció s'ha d'avisar als usuaris potencials, a la seu
electrònica, amb la màxima antelació possible, i s'ha d'indicar el sistema alternatiu de registre
que pot ser utilitzat mentre duri la interrupció.
En els casos d'interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, s'ha d'anunciar als
usuaris tal circumstància mentre duri aquesta situació. Com a conseqüència de la interrupció
del servei per causes tècniques s'ha d'informar a la seu electrònica, si s'escau, de les
corresponents ampliacions de terminis.
No es podrà demanar responsabilitat a l'Ajuntament de Barberà del Vallès per la interrupció
del servei del registre electrònic per causes alienes a l'Ajuntament.
8. El funcionament del registre electrònic es porta a terme d'acord amb allò que estableix la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i les
disposicions de desenvolupament.
9. En el cas de presentació de documents electrònics de qualsevol tipus que continguin virus
informàtics, programes espies o en general qualsevol tipus de codi maliciós, es considera
sense més tràmit que els mateixos no han estat presentats, i es suspèn immediatament
qualsevol operació que requereixi el seu procés o utilització.
TERCER: Donar publicitat a l'acord de creació del registre electrònic de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
4

RATIFICAR DECRET

4.1

EXP.: NTCA110002. RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
PRESIDÈNCIA, DECRET NÚM. 2591, DE DATA 12 DE DESEMBRE DE
2011, RELATIU A UNA PRÒRROGA DE CONVENI DE
COL·LABORACIÓ.

RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA, DECRET NÚM. 2591,
DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2011, RELATIU A UNA PRÒRROGA DE CONVENI
DE COL·LABORACIÓ.
Ratificar al Ple el Decret d'Alcaldia núm. 2591, de data 12 de desembre de 2011, el text
íntegre del qual es transcriu a continuació:
"L’Ajuntament de Barberà del Vallès té coneixement i constància que el Consorci
LOCALRET, a través del seu Consell d'Administració, va aprovar el dia 17 de novembre de
2005 l’acord marc per l'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions agrupats en
els següents LOTS:
Lot 1 - Serveis de comunicacions de veu fixa i de comunicacions de dades corporatives.
Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades.
Lot 3 – Serveis de dades i accés a internet.
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Així mateix, l'Ajuntament de Barberà del Vallès té coneixement i constància que aquest
Consorci LOCALRET i els Consells Comarcals del Vallés Occidental i del Vallés Oriental
varen signar el passat 20 de novembre de 2008 un conveni de col·laboració en virtut del qual
s’estableix la possibilitat de realitzar una contractació centralitzada mitjançant diversos
sistemes l’agregació de demanda de serveis de telecomunicacions dels municipis del Vallès
Occidental i del Vallès Oriental amb un interès comú tant d’estalvi econòmic com de
procediments de contractació.
En sessió ordinària de Junta de Govern Local del dia 27 de gener de 2009 es va aprovar
l'adhesió de l'Ajuntament de Barberà del Vallès al conveni de col·laboració entre els Consells
Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental i LOCALRET per la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions –veu, mòbil i dades.
Els contractes esmentats tenen una vigència per un termini de dos anys, amb la possibilitat
d'acordar una pròrroga, per un termini màxim de dos anys.
Per tot l'exposat anteriorment,
RESOLC:
PRIMER: Sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Consorci Local LocalRet
l'execució de l'opció de prorrogar, per un termini de dos anys, els contractes per a la prestació
dels serveis de telecomunicacions des municipis, Consells Comarcals i ens locals adherits al
procés de compra agregada de les comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental envers a
l'acord marc d'homologació fet pel Consorci Local LocaRet, pel que fa als tres lots, veu,
mòbil i dades, formalitzats amb la societat Telefònica de España, S.A., lots 1 i 3, i amb la
mercantil Vodafone España, S.A., lot 2.
SEGON: Designar a Ramon Robles Giné amb DNI 37638348-K per tal que exerceixi les
tasques de gestió i coordinació amb el Consell Comarcal pel seguiment del contracte i, per
tant, serà el seu únic interlocutor entre l’Ajuntament i aquest Consell.
TERCER: Sotmetre a la consideració del Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per a la
seva ratificació en la propera sessió plenària ordinària que se celebri."
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
5

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST

5.1

EXP.:
IAPG11/001.
APROVACIÓ
DEFINITIVA
PRESSUPOST
GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL
EXERCICI 2012.

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I
PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2012.
Expedient: IAPG11/001.
Per acord plenari de data 30 de novembre de 2011 es va adoptar l’acord d’aprovació
provisional del Pressupost general, de les Bases d’execució i de la plantilla de personal per
l’exercici 2012.
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L’acord esmentat ha estat exposat al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província de data 15 de desembre de 2011. Dins el termini d’exposició pública
s’han formulat les al·legacions següents pels interessats que es detallen a continuació:
- GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
La 1a al·legació proposa que la previsió de l’aplicació pressupostària de l’Impost sobre Béns
Immobles de naturalesa urbana s’adeqüi a les noves exigències del Reial Decret Llei 20/2011,
de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a
la correcció del dèficit públic.
La 2a al·legació proposa la no inclusió a l’aplicació pressupostària de l’Impost sobre
l’Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana de l’import corresponent a la transmissió del
solar del carrer Nàpols, donat que és una transmissió exempta segons l’art. 5 de l’ordenança
reguladora.
La 3a al·legació proposa la no inclusió a l’aplicació pressupostària de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres de l’import corresponent a l’ingrés hipotètic per la
realització d’obres d’edificació d’habitatges de protecció oficial al solar del carrer Nàpols,
donat que l’eventual promotor no ha adquirit encara la propietat. Aquesta al·legació també
reclama que les magnituds sobre les quals es calcula la base imposable són incertes i que
existeix la possibilitat que aquesta obra sigui declarada d’especial interès o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials i que, per tant, es concedeixi una bonificació del 95% de
la quota de l’ingrés.
La 4a al·legació proposa una previsió de reducció dels imports a rebre durant el 2012 per part
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en concepte d’IBI i de la PIE.
La 5a al·legació proposa ajustar la previsió d’ingressos de l’aplicació pressupostària de la taxa
per la prestació de serveis de la Llars d’infants un cop estimada l’al·legació de les famílies de
les Llars d’infants La Baldufa, La Rodona i El Bosquet.
La 6a al·legació proposa la no inclusió o, disminució de 300.000,00 €, a l’aplicació
pressupostària d’Alienació d’inversions reals per venda de solars de l’import corresponent a
l’ingrés hipotètic per la venda del solar del carrer Nàpols, donat que no existeix cap informe
jurídic que avali la seva idoneïtat per servir a aquest destí ni hi ha cap taxació que permeti
tenir una valoració econòmica de l’import de realització.
La 7a al·legació proposa que el Pressupost diferenciï les despeses corresponents a serveis
públics bàsics d’aquells que no ho són.
La 8a al·legació proposa rectificar les retribucions de l’equip de govern d’acord amb el règim
de dedicació aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària núm. 8, de 29 de juny
de 2011.
La 9a al·legació proposa reduir el nombre de regidories a set, en coherència amb el nombre de
membres de la Junta de Govern Local.
La 10a al·legació proposa que les retribucions dels membres de l’equip de govern siguin les
que estableix la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals per a l’any 2011,
tal i com estableix l’article 2 del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures

18

urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
La 11a al·legació proposa l’eliminació de les dues pagues extraordinàries dels òrgans de
govern.
La 12a al·legació proposa la reducció a la meitat dels imports pressupostats en concepte de
dietes dels òrgans de govern, del personal directiu i no directiu.
La 13a al·legació proposa l’eliminació de les hores extres del personal laboral, donada
l’ampliació de la mitjana de la jornada de treball del sector públic establerta al Reial decret
llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera per a la correcció del dèficit públic.
La 14a al·legació proposa que durant el 2012 no es realitzin aportacions a plans de pensions
d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació, tal com estableix el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre,
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic.
La 15a al·legació proposa la no contractació de personal temporal, tal com prohibeix el Reial
decret llei 20/2011, de 30 de desembre.
La 16a al·legació proposa augmentar en uns 800.000,00 € les aplicacions pressupostàries
corresponents al subministrament d’energia elèctrica per aproximar l’import total al de la
licitació realitzada i coordinada pel Consell Comarcal. A més, es proposa implementar un Pla
d’estalvi energètic basat en el concepte d’eficiència.
La 17a al·legació proposa augmentar els imports de les aplicacions pressupostàries de neteges
de locals i via pública i de serveis de mobilitat per cobrir el nivell de despesa actual.
La 18a al·legació proposa preveure a l’aplicació pressupostària per subvencions d’IBI la
moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de desembre de 2011, relativa a
reduir la càrrega fiscal a les famílies amb menys recursos.
La 19a al·legació proposa:
× recórrer a les centrals de compres per aconseguir millors preus de subministrament,
especialment en àrees com a equipament, energia o telefonia
× seguir amb la reducció de les despeses de representació i publicitat
× racionalització de l’ús de telèfons mòbils
× revisar els ajuts i subvencions de concessió directa per garantir plenament els
principis d’igualtat i concurrència competitiva
× reduir les partides de cooperació, prenent com a base exclusivament l’import dels
impostos directes
× millorar la política de gestió del patrimoni immobiliari i dels lloguers, etc.
La 20a al·legació proposa incloure al Pressupost municipal de l’exercici 2012 o següents una
aplicació pressupostària d’inversions corresponent a la instal·lació d’herba artificial al camp
de futbol La Romànica.
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,

19

S’ACORDA:
PRIMER: Desestimar totes les al·legacions següents presentades pel GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT POPULAR, pels motius següents:
L’al·legació 1a: donat que s’estan estudiant les diferents interpretacions que jurídicament
s’han elaborat per diferents estaments i institucions en quant a la forma d’aplicació de
l’increment de tipus de l’IBI.
L’al·legació 2a: donat que en la previsió d’ingressos per l’Impost sobre l’Increment dels
Terrenys de Naturalesa Urbana només s’ha tingut en compte l’evolució històrica i en especial
la consecució efectiva de l’objectiu fixat al 2011 i per tant es considera que la previsió feta és
adequada.
L’al·legació 3a: donat que consta a aquest ajuntament que les gestions per tal d’iniciar les
obres d’edificació d’habitatges de protecció oficial al solar del carrer Nàpols estan molt
avançades i que, per tant, es calcula que l’inici de la construcció es farà dins del 2012, i en
cap promoció de vivendes de protecció oificial s’ha atorgat la consideració d’obra d’especial
interès, estant per tant ben previst l’ingrés per l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
L’al·legació 4a: donat que les bestretes de tresoreria a rebre per part de l’Autoritat
Metropolitana del Transport no han d’afectar les aportacions als municipis que de l’Àrea
Metropolitana venen aprovats pel Consell Metropolità.
L’al·legació 5a: donat que estem actualment en un procés de participació per analitzar quin
ha de ser el millor servei a donar a la ciutadania així com de reducció de cost, en el que es
preveu un increment de la quota actualment vigent.
L’al·legació 6a: donat que la informació de la qual es disposa des de Serveis Territorials
d’aquest ajuntament indica que l’interès de mercat per la venda del solar del carrer Nàpols és
fins i tot una mica superior a l’import recollit en el pressupost d’ingressos.
L’al·legació 7a: donat que des de l’equip de govern es considera adequada l’actual estructura
orgànica municipal, que, combinada amb l’aplicació de l’Ordre EHA/3565/2008 d’estructura
pressupostària, en especial pel que fa referència a la determinació de programes de despesa,
permet recollir l’actuació de l’ajuntament. En qualsevol cas la distinció de programes de
despesa obligatoris i no obligatoris hauria de venir recollida a la mateixa ordre esmentada.
L’al·legació 8a: donat que ja s’estan aplicant les retribucions aprovades pel Ple de
l’ajuntament en sessió extraordinària núm. 8 de 29 de juny de 2011.
L’al·legació 9a: donat que es considera convenient i adequat per desenvolupar els programes
de govern d’acord amb tota la seva complexitat i tot el seu abast, destinar les actuals
regidories a tal finalitat.
L’al·legació 10a i 11a: les retribucions dels òrgans de govern es mantenen durant l’exercici
2012 al nivell que estan a 31 de desembre de 2011, tal com s’estableix a l’article 2 del Reial
decret llei 20/2011, de 30 de desembre.
L’al·legació 12a: donat que les dietes tenen la finalitat de compensar la despesa que té el
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personal de l’ajuntament en el desenvolupament de les tasques encomanades per l’ajuntament
i aquestes ja s’han reduit en els darrers exercicis fins a un nivell molt minso.
L’al·legació 13a: donat que queda clar l’ampliació de la jornada que s’estableix al Reial
decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic és per a personal del sector públic
estatal i s’està a l’espera que es concreti i s’aclareixi la interpretació i aplicació d’aquesta
mesura a les entitats locals en una disposició posterior.
L’al·legació 14a: donat que no existeixen aportacions a plans de pensions ni de contingència
de jubilació per part d’aquest ajuntament.
L’al·legació 15a: donat que el Reial decret llei 20/2011 si permet la contractació de personal
temporal en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents.
L’al·legació 16a: donat que el pla d’estalvi energètic ja s’ha començat a treballar durant
l’exercici 2011 i es preveu l’èxit de la seva implementació durant el 2012, motiu pel qual no
cal incrementar ara les aplicacions pressupostàries de subministrament d’energia elèctrica.
L’al·legació 17a: donat que la nova contractació que s’ha de fer al 2012 ha de permetre
l’estalvi en despeses de neteges.
L’al·legació 18a: donat que ja s’ha recollit a l’aplicació pressupostària de despesa per les
subvencions relatives a l’IBI totes les previsions per aquest concepte.
L’al·legació 19a: donat que són propòsits de gestió que no tenen una concreció
pressupostària específica.
L’al·legació 20a: donat que no estan garantits els ingressos per poder fer front a aquests
despesa d’inversió d’instal·lació d’herba artificial al camp de futbol de La Romànica.
SEGON: Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici 2012, 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 definitiva, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de
treballadors municipal.
El resum del Pressupost general per capítols és el següent:
A) AJUNTAMENT
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
Cap. 2 Impostos indirectes
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap. 4 Transferències corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials

13.430.104,11
760.000,00
5.729.453,02
9.889.038,24
402.354,00
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·

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

1.300.000,00
896.200,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS
DESPESES

0,00
0,00
32.407.149,37
Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

11.584.083,38
11.820.079,38
992.953,75
4.729.032,86
586.000,00
400.000,00

0,00
2.295.000,00
32.407.149,37

B) PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
Cap. 2 Impostos indirectes
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap. 4 Transferències corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials
Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

0,00
0,00
2.027.691,79
1.069.881,08
36.956,09
0,00
0,00

0,00
0,00
3.134.528,96

22

DESPESES

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

1.008.210,45
1.855.437,83
6.520,60
104.416,15
139.127,17
0,00

0,00
20.816,76
3.134.528,96

C) EMPRESA MUNICIPAL AISA

INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
Cap. 2 Impostos indirectes
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos
Cap. 4 Transferències corrents
Cap. 5 Ingressos patrimonials
Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

DESPESES

0,00
0,00
28.200,00
218.346,34
465.350,00
0,00
0,00

0,00
0,00
711.896,34

Euros

a) Operacions no financeres
·

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis

438.389,92
217.448,54
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·

Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

0,00
0,00
56.057,88
0,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

0,00
0,00
711.896,34

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra: 10
Abstencions:
_____________________
6

APROVACIÓ DEFINITIVA

6.1

EXP.: UPPE110002. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA
URBANA DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT AD-13 "SECTOR LA
PAPALLONA".

APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA
DESENVOLUPAMENT AD-13 "SECTOR LA PAPALLONA".

DE

L'ÀREA

DE

Expedient: UPPE110002.
Vist l’expedient de referència relatiu al projecte del Pla de millora urbana de l’Àrea de
desenvolupament núm. 13 (Sector Papallona), del Pla general municipal d’ordenació de
Barberà del Vallès (PGMOBV), d’iniciativa municipal i que ha estat redactat pels serveis
tècnics municipals.
El Pla de millora urbana es formula a iniciativa pública en compliment de la legislació
urbanística vigent, del planejament general al què desenvoluparà i dels acords assolits en els
convenis urbanístics signats entre l’Ajuntament i la resta de propietaris dels terrenys inclosos
en l’àmbit d’actuació, als efectes del seu desenvolupament.
L’esmentat Pla de millora urbana té per objecte el desenvolupament urbanístic de l’àrea de
desenvolupament núm. 13 del PGMOBV, delimitat pel límit del terme municipal de Badia
del Vallès i pels carrers Tibidabo, Ripollès, Tarragona i Pirineus, per a la qual cosa proposa,
succintament, mantenir el viari perimetral existent i destinar els dos àmbits territorials
delimitats a sistemes d’espais lliures i d’equipaments comunitaris i a zones d’aprofitament
privat, per a la ubicació de l’edificabilitat prevista pel PGMOBV en zones aptes per a
l’edificació. Així mateix, es pretén acabar la urbanització dels vials existents i dels terrenys
que el Pla destina als sistemes urbanístics anteriorment esmentats.
L’aprovació d’aquest instrument de planejament derivat, previst a l’article 70 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant
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TRLU), està subjecta al procediment que preveuen els articles 85 i 87 i següents del mateix
text legal.
Atès que, previ l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, el projecte esmentat va
ser aprovat inicialment mitjançant decret d’alcaldia núm. 1.723, de 26 de juliol de 2011.
Decret en què també es va acordar, d’una banda, sotmetre’l a tràmit d’informació pública
durant el termini d’un mes, donant-li la publicitat exigida legalment i amb citació personal de
les persones propietàries dels terrenys compresos en el seu àmbit territorial; i, d’altra,
sol·licitar els informes corresponents als organismes afectats per raó de les seves
competències sectorials, així com a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en
compliment d’allò establert als articles 85.5 i 87 del TRLU, respectivament.
Atès el resultat del tràmit d’informació pública i citació personal en el qual s’ha presentat
únicament un escrit d’al·legacions, amb registre d’entrada de data 19.10.2011, signat pel
senyor Xavier Oñate Martín en nom i representació del grup polític d’Esquerra Alternativa
per Barberà, al qual es dóna resposta concreta i puntual mitjançant l’informe annex incorporat
a l’expedient, en el qual es proposa la desestimació de les dites al·legacions per les raons i
motius que en el mateix informe indica.
Atès, així mateix, el resultat del tràmit preceptiu de sol·licitud d’informes als organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, en què s’han emès els informes
següents, algun dels quals imposen determinades prescripcions:


Informe de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, rebut en data 04 d’octubre de 2011,
de contingut favorable, per bé que amb la imposició de la prescripció següent: Cal que
la regulació normativa de la clau 3.e.M reculli, com a mínim, el sostre mínim destinat
als habitatges amb protecció oficial que preveu la memòria social, és a dir, 800m² per
habitatges amb protecció oficial de règim general i/o especial i 400 m² de sostre per
habitatges amb protecció oficial de preu concertat .



Informe de la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment, rebut en data
2 de desembre de 2011, de contingut favorable a la proposta d’ordenació de les
edificacions, per raó de la seva afecció a les servituds aeronàutiques de l’aeròdrom de
Sabadell.



I informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, rebut en data 28 d’octubre de 2011,
també de contingut favorable.

Atès l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27
d’octubre de 2011, mitjançant el qual s’informa favorablement el Pla de millora objecte
d’aquest expedient, als efectes de l’article 87 del TRLU, amb les prescripcions següents: 1)
cal fer coherent el document en relació a les reserves d’habitatge de protecció pública tot
incloent també els terminis màxims d’execució, d’acord amb l’apartat valoratiu de l’acord; 2)
cal establir normativament l’obligació de cedir el 10 % de l’aprofitament d’acord amb l’art.
43 del DL 1/2010, i corregir l’article 41 en el sentit que el nombre de places d’aparcament es
concretarà en el tràmit d’atorgament de la llicència en base a l’article 110 del Pla general
d’ordenació.
Atès que, per donar resposta a les prescripcions imposades als informes abans esmentats, els
serveis tècnics municipals han redactat un text refós del projecte que incorpora les
modificacions adients per recollir-les.
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Vist l’informe que ha emès l’arquitecte municipal en sentit favorable a l’aprovació definitiva
del Pla de millora urbana, conforme al Text refós redactat, a més de considerar que conté els
documents i contingut necessaris, per raó de les finalitats i la naturalesa de les actuacions que
s’hi preveuen, i que efectivament els canvis introduïts durant la seva tramitació no
constitueixen cap modificació de caràcter substancial sobre el projecte aprovat inicialment,
tota vegada que no donen lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins
l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics, raó per la qual resulta innecessari sotmetre el text
a un nou tràmit d’informació pública amb citació personal al mateix de les persones
propietàries dels terrenys compresos en l’àmbit territorial del pla.
Atès que, a la vista dels tràmits, informes i acords anteriors, així com del contingut del nou
document refós elaborat, en el qual s’incorporen les condicions abans esmentades, cal
considerar que ha quedat acreditat a l’expedient, de forma suficient, l’acompliment dels
requisits tant d’oportunitat i conveniència, com de contingut i procediment que venen
establerts als articles 85 i següents del TRLU, en relació amb aquesta figura de planejament
derivat. Raó per la qual procedeix adoptar l’acord d’aprovació definitiva corresponent.
És per tot això que es proposa al ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
“D’acord amb els informes emesos i incorporats a l’expedient; amb el dictamen favorable de
la Comissió informativa d’Urbanisme, Obres, Activitats, Mobilitat, Trànsit i Transport, Espai
Públic i Serveis, Polítiques d’Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, i Patrimoni
Històric-Arquitectònic; de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Text refós de la
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant TRLU);
fent ús de les competències que atribueix a l’Ajuntament l’article 81.1 del TRLU, per a
l’aprovació definitiva d’aquesta figura de planejament derivat, expressament reconegudes en
virtut de la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 29 de
juliol de 2005, en relació amb als articles 22.2, apartat c) de la “Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local” i 52.2, apartat c) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril;
vist allò que preveu l’article 114.3, k) d’aquest últim text legal sobre el quòrum necessari per
a l’adopció del present acord,
S’ACORDA:
PRIMER: Desestimar les al·legacions formulades pel senyor Xavier Oñate Martin, en nom i
representació del grup polític d’Esquerra Alternativa per Barberà, mitjançant escrit amb
registre d’entrada de data 19.10.2011, amb fonament en l’informe emès amb aquesta finalitat
pels serveis tècnics de l’àrea de Serveis Territorials, al contingut del qual es dóna total
conformitat.
SEGON: Aprovar definitivament el Pla de millora urbana de l’Àrea de desenvolupament
núm. 13 (Sector Papallona), del Pla general municipal d’ordenació de Barberà del Vallès
(PGMOBV), d’iniciativa municipal i segons el text refós que del mateix han redactat els
serveis tècnics municipals, delimitat pel límit del terme municipal de Badia del Vallès i pels
carrers Tibidabo, Ripollès, Tarragona i Pirineus, què incorpora les prescripcions indicades als
informes favorables tramesos pels organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials, amb el caràcter de modificacions no substancials respecte del projecte inicialment
aprovat.
El projecte referit consta de la documentació següent:
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Memòria: que inclou, entre d’altres informacions, la memòria informativa, la
memòria de l’ordenació detallada, amb la proposta d’ordenació, les formes de gestió i
execució urbanística, l’estudi de viabilitat econòmica i el pla d’etapes.
Normes urbanístiques.
Documentació gràfica: amb plànols d’informació i plànols d’ordenació.
Annexes: que inclou la memòria social, l’avaluació de la mobilitat, la memòria
ambiental i l’informe de sostenibilitat econòmica.

TERCER: Fer constar, en compliment del que disposa l’article 112.4 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (en endavant RLU), que les
alteracions introduïdes en el text que ara s’aprova definitivament respecte del projecte
aprovat inicialment són, succintament, les següents:
Esmenes a la Normativa
En relació amb les prescripcions de l’informe de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, del
Departament de Territori i Sostenibilitat


Es modifiquen els punts 3 i 4 de l’article 63 de les Normes Urbanístiques per tal de
concretar la reserva mínima d’habitatge amb protecció oficial de règim general i
d’habitatge amb protecció oficial de preu concertat -en sostre i en nombre
d’habitatges-, en coherència amb el que disposa la resta del document.

En relació amb les prescripcions de l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona


Es modifica l’article 63 de les Normes Urbanístiques per tal de recollir els terminis
màxims d’edificació dels habitatges amb protecció oficial de règim general i
d’habitatge amb protecció oficial de preu concertat, de conformitat amb el que preveu
l’article 83.2 del RLU.



S’afegeix un nou article a les Normes Urbanístiques en el que es preveu la cessió a
l’administració actuant el sòl edificable corresponent al 10% de l’aprofitament
urbanístic atribuïble al sector que es disposa a l’article 43 del TRLU.



Es modifica l’article 42 de les Normes Urbanístiques per tal d’ajustar la reserva
mínima de places d’aparcament del sector al que diu el PGMOBV i preveure que la
seva concreció es determini en el tràmit de la llicència corresponent.

QUART: Notificar el contingut d’aquest acord a les persones interessades en el present
expedient i en els convenis urbanístics subscrits en relació l’àmbit territorial objecte del
mateix; al grup polític d’Esquerra Alternativa per Barberà, amb tramesa de l’informe d’acord
amb el qual es desestimen les al·legacions que va formular en el seu dia; així com a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb lliurament de tota la documentació
tècnica i administrativa del pla urbanístic derivat que s’aprova, en compliment de l’article 88
del TRLU i en la forma establerta en l’article 18.5 del seu Reglament; i a la resta d’interessats
i d’organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.
CINQUÈ: Publicar a continuació aquest acord, juntament amb les normes urbanístiques
corresponents, al tauler d’anuncis municipal, al Butlletí Oficial de la província i en els
mitjans telemàtics municipals, en compliment del que estableixen els articles 8.5, lletra c) i
103 del Text refós de la Llei d’urbanisme i als efectes de la seva executivitat immediata, tal
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com estableix l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i conforme preveu l’article
70.2 de la “Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local” , al qual
es remet l’article 178.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.”

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
7

DEIXAR SENSE EFECTE

7.1

EXP.: UBCP100001. DEIXAR SENSE EFECTE CESSIÓ DE DOMINI I
APROVAR CESSIÓ D'ÚS D'UNA FINCA.

DEIXAR SENSE EFECTE CESSIÓ DE DOMINI I APROVAR CESSIÓ D'ÚS D'UNA
FINCA.
Expedient: UBCP100001.
Vist el contingut de l’expedient de referència, segons el qual el ple de la Corporació, en
sessió de 7 de juny de 2010 i de conformitat amb el procediment previst legalment a l’efecte,
va acordar la cessió a la Generalitat de Catalunya el domini de dues finques de propietat
municipal emplaçades al carrer Torre Estaper núm. 21, què, un cop agrupades, va resultar una
de sola amb una superfície de 6.296 m² i amb l’adreça de carrer Torre Estaper, 1, per
destinar-les a la construcció i posada en funcionament d’una nova escola.
Vist així mateix l’escrit, amb referència d’entrada al registre general núm. 18.071, de
29.12.11, tramés a aquest Ajuntament pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, pel qual es comunica que l’actuació de construcció de la nova escola no serà duta
per l’empresa pública ICF-Equipaments, sinó que s’ha encarregat a GISA la seva execució
per compte de la Generalitat de Catalunya.
Atès que, com a conseqüència del que s’ha exposat abans i arran de les indicacions de
l’Administració autonòmica en el seu escrit abans esmentat, amb aquesta nova situació la
cessió de domini acorda esdevé innecessària i seria suficient amb la cessió a la Generalitat de
Catalunya de l’ús de la finca en qüestió. Raó per la qual caldrà deixar sense efecte l’acord
plenari abans esmentat i adoptar-ne un de nou, als efectes de possibilitar la construcció del
centre i el seu ús, un cop finalitzada la mateixa.
Vist finalment l’informe favorable emès al respecte per l’arquitecte municipal.
És per tot això que es proposa al ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
“D’acord amb els informes emesos i incorporats a l’expedient; amb el dictamen favorable de
la Comissió informativa d’Urbanisme, Obres, Activitats, Mobilitat, Trànsit i Transport, Espai
Públic i Serveis, Polítiques d’Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, i Patrimoni
Històric-Arquitectònic; de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Text refós de la
Llei d’urbanisme (TRLU); i vist el que disposen els articles 52.2 i 214 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, en relació a la competència d’aquest òrgan municipal per adoptar el present acord així
com el quòrum necessari per fer-ho,
S’ACORDA:
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PRIMER: Deixar sense efecte l’acord plenari de data 7 de juny de 2010, pel qual es va cedir
el domini a la Generalitat de Catalunya de dues finques, en l’actualitat agrupades en una de
sola amb una superfície de 6.296 m² i a la què li correspon l’adreça de carrer Torre Estaper, 1
(finca registral núm. 31.060), de la qual procedeix ara el seu retorn a l’Ajuntament de Barberà
del Vallès, i que té la descripció registral següent:
“URBANA.- Porción de terreno situada en el término municipal de Barberà del Valle`s, con
frente a la calle Torre Estapé, números uno al veintiuno de policiía, que tienen una
superficie de seis mil doscientos noventa y seis metros cuadrados –tras la segregación que
al final de esta descripción se indicará-. En dicha finca existe construido un edificio para
derribar con varias habitaciones y con su lagar, cocina y otras dependencias, existiendo
además un pozo con su bomba a poca distancia del extremo del edificio, el cual mide en
cada uno de sus lados de Oriente y Poniente veintidós metros cincuenta centímetros,
viniendo todas estas construcciones en la escritura que motivó la inscripción 14ª de la finca
registral 34. Linda la total finca agrupada: al frente, tomando como tal la calle Torre
Estapé, con dicha calle, en línea quebrada de noventa y ocho metros noventa y dos
centímetros por razón de la cesión de viales que se realizará a continuación y de la cual
resulta que la finca registral 31.062; derecha, en parte, con finca señalada en el número
veintitrés de pociía de la calle Torre Estapé, en una longitud de cuarenta y nueve metros
setenta y seis centímetros y, en la parte restante, con finca de propiedad municipal, en una
longitud de veintidós metros quince centímetros; izquierda, en línea recta de noventa y sinte
metros noventa y siete centímetros con finca propiedad del Ajuntament de Barberà del
Vallès, de la cual constituirá la futura prolongación de la calle Pintor Fortuny; y fondo, en
línea recta de sesenta y un metros dos centímetros, con finca de propiedad del Ajuntament
de Barberà del Vallès, la cual constituirá también la futura Plaza de la Revolución –
municipio de La Habana-.
SEGREGADA de esta finca una porción de terreno de 96,25 metros cuadrados destinada a
viales públicos, quedando la finca de esta número con la superficie hecha constar de seis
mil doscientos noventa y seis metros cuadrados.”
SEGON: Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
la finca indicada al punt ordinal anterior, a fi i efecte que, per part de la Generalitat de
Catalunya o de l’empresa a qui adjudiqui les obres, es construeixi i es posi en funcionament
el centre escolar previst, cedint l’ús de la construcció un cop finalitzada a favor del
Departament d’Ensenyament.
TERCER: Establir que la finalitat per a la qual s’ha dut a terme la cessió d’ús s’ha d’acomplir
en el termini màxim de 5 anys i que s’ha de mantenir en aquesta destinació els trenta anys
següents, segons així preveu l’article 50.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat per decret 336/1988, de 17 d’octubre, produïnt-se la reversió automàtica de ple dret a
l’Ajuntament de l’ús de la finca i de les edificacions i instal·lacions que s’hi construeixin si
no es destina, o bé si deixa de ser-hi destinada en els terminis esmentats, arran del que
estableix l’article 50.1 del mateix reglament.
QUART: Indicar que el solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, que
no té cap condicionament medioambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació
d’aigües, subministrament d’energia elèctrica -per bé que, conforme així s’indica a l’informe
tècnic emès, si per l’execució de l’obra i/o posterior correcte funcionament de l’equipament
escolar calgués l’existència una nova estació transformadora amb una potència suficient
podria ubicar-se fora del solar-, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne- i
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els vials que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les
voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin
afectar a l’immoble l’ús del quals s’ha cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir
el seu destí pel Departament d’Ensenyament, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant
qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.
CINQUÈ: Declarar la condició d’obra, instal·lació i activitat d’especial interès o utilitat
municipal el centre escolar a construir en la finca de propietat municipal emplaçada al carrer
Torre Estaper, 1 atesa la concurrència sobre aquest equipament de les circumstàncies socials
justificatives d’aquesta declaració que requereixen els preceptes corresponents de les
Ordenances Fiscals, i als efectes que l’administració promotora de la mateixa pugui gaudir de
la bonificació fiscal del 95 % de la quota dels tributs que preveuen les dites Ordenances, en
virtut del que estableix l’article 103 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. S’estableix així mateix la
gratuïtat de les taxes acreditades per l’artorgament de la llicència d’obres com a conseqüència
d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
SISÈ: Establir que, tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat
del municipi, quedaran afectats a l’ús públic educatiu i anirà a càrrec de l’Ajuntament la
conservació, manteniment, neteja, subministrament i vigilància.
L’Ajuntament no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada a una finalitat diferent
de l’educativa sense l’autorització prèvia a la desafecció.
SETÈ: Determinar que l’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar es
regirà per la normativa vigent.
VUITÈ: Facultar a l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la
signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el
present acord.
NOVÈ: Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Consorci de l’ARE sector Estació, a
l’INCASOL i a la Unitat municipal de Patrimoni.”
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
8

MOCIONS PORTAVEUS

8.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUIA
PER MANCOMUNAR SERVEIS AMB ELS AJUNTAMENTS VEÏNS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ICV-EUiA PER MANCOMUNAR SERVEIS
AMB ELS AJUNTAMENTS VEÏNS.
Moció presentada pel portaveu d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es transcriu a
continuació:
"En aquests moments de crisi econòmica, una de les sortides per a moltes administracions
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locals ha de ser la de mancomunar serveis públics, ara més que mai, fonamentals, per al bon
desenvolupament d'una societat. Calen noves estratègies basades en la cooperació
interterritorial entre els nostres municipis veïns, per enfortir el transport públic. Treballar en
la línia d'interconnectar territoris amb una xarxa potent de transport públic és, també, una
manera de sortir de la crisi.
La connexió entre els territoris és saludable, aconsellable i necessària. I aquesta connexió es
dóna de forma bidireccional, és a dir, hi ha veïns i veïnes de poblacions properes que es
desplacen, sovint, al nostre terme municipal i, també, hi ha barberencs i barberenques que es
mouen cap a poblacions veïnes. Aquestes interconnexions són per motius molt diversos:
estudi, comerç, treball, oci, etc.
Recentment, el Ple de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat una moció per tal d'impulsar la
col·laboració amb els ajuntaments veïns en matèria de transport públic. Aquest fet representa
una gran oportunitat per millorar la mobilitat dels barberencs i barberenques, i també dels
veïns d'altres poblacions que es desplacen a la nostra ciutat.
D'altra banda, la necessitat d'estalvi en el capítol de despeses en béns i serveis s'ha fet palesa
en el moment d'elaborar els pressupostos municipals. La gestió directa per part de
l'Ajuntament o les empreses municipals, o la mancomunació de serveis amb altres ens locals
són fórmules que cal impulsar. Un bon exemple és el servei d’atenció domiciliària, en què a
més del possible estalvi, es podrien evitar problemes com l'impagament de nòmines a les
treballadores.
Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal ICV-EUiA proposa al ple de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès l’adopció dels següents acords:
Primer. Impulsar negociacions amb l'Ajuntament de Sabadell, i amb aquells que s'hi sumin,
per tal de mancomunar una xarxa pública de transport col·lectiu en autobús urbà.
Segon. Elaborar una proposta per gestionar directament el servei d’atenció domiciliària, amb
la possibilitat de mancomunar aquest servei amb els ajuntaments veïns: Sabadell, Santa
Perpètua, Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola i Badia.
Tercer. En el marc de la Comissió de Contractació que es crearà properament, estudiar les
possibles fórmules de col·laboració amb els ajuntaments veïns en la gestió de tots i cada un
dels serveis municipals que actualment es presten de manera externalitzada."

EL DICTAMEN QUEDA SOBRE LA TAULA
_____________________
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9

DONAR COMPTE AL PLE

9.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

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

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 22:10 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 PRESIDENTA,

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés,

José Núñez Alba,

