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PLE DE L'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 3

PRE-ACTA

LLISTA DE CONVOCATS

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
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

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

RÈGIM INTERIOR

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA
2.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DEFINITIVA CANCEL·LACIÓ REGISTRE 

MUNICIPAL  DE PARELLES CIVILS.

SERVEIS ECONÒMICS

3.- APROVACIÓ
3.01.- EXP.: IPDI2012/10. APROVACIÓ RENEGOCIACIÓ DE PRÉSTECS.
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4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
4.01.- EXP.: IPMC2012/01. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER SUPLEMENT I PER 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

5.- RECONEIXEMENT
5.01.- EXP.: IPRC 2012/02. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

6.- APROVACIÓ PLA D'AJUST
6.01.- EXP.: IPDI 2012/013. PLA D'AJUST SEGONS EL RDL 4/2012.

7.- DONAR COMPTE DECRET
7.01.- EXP.: ICLP 12/001. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE LA 

REGIDORIA D’HISENDA NÚM. 534, DE 29 DE FEBRER DE 2012, RELATIU A 
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011. 

8.- DONAR COMPTE
8.01.- EXP.: IPDI 2012/012. DONAR COMPTE AL PLE DE LA RELACIÓ 

CERTIFICADA I EXPEDIDA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT SEGONS EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER.

SERVEIS PERSONALS

9.- APROVACIÓ ADDENDA
9.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE L'ADDENDA DE MODIFICACIÓ I MILLORA 

DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2011-2014 DE L'AJUNTAMENT DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS.

ALCALDIA

10.- DONAR COMPTE AL PLE 
10.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

11.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

12.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201202. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
29 de febrer de 2012, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
Corporació.

_____________________
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2 APROVACIÓ DEFINITIVA

2.1 EXP.: XXXX. APROVACIÓ DEFINITIVA CANCEL·LACIÓ REGISTRE 
MUNICIPAL  DE PARELLES CIVILS.

APROVACIÓ DEFINITIVA CANCEL·LACIÓ REGISTRE MUNICIPAL  DE PARELLES 
CIVILS.

I – ANTECEDENTS

- En sessió plenària de data 21-12-2011 es va adoptar acord d'aprovació inicial respecte de la 
cancel·lació funcional del registre administratiu municipal de parelles civils.

- La tramitació de l'expedient objecte de l'acord adoptat va ser publicitat per a general 
coneixement i per tal que, en el termini de 30 dies naturals, poguessin formular al·legacions. 
El referit termini d'informació pública va finalitzar el 20-02-2012.

- Durant el referit període d'informació pública, el Sr. José Luis Rivera Arias, en 
representació del grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, va presentar:

a) En data 27-01-2012, un recurs de reposició contra l'acord adoptat, en el qual va exposar els 
motius del recurs formulat, va invocar els fonaments de dret que va estimar d'aplicació i 
sol·licitar que es dones tràmit a les sol·licituds presentades pendents de resoldre.
En nom de l’economia procedimental es dóna aquí per íntegrament reproduïts la motivació, 
fonamentació i petitum del predit recurs que consta a l'expedient administratiu.
S'imposa la inadmissió del recurs de reposició per haver-se formulat aquest contra un acte 
administratiu que no és definitiu en via administrativa.

b) En posterior data de 09-02-2012, un escrit d'al·legacions, que en l'apartat fàctic va 
argumentar, bàsicament i en la part que aquí interessa, 1r) ...el registre manté el caràcter "ad 
probationem" ja que dóna publicitat a l'acte davant de tercers, 2n) ...en el supòsit en el qual un 
ciutadà comunitari resident i empadronat a Barberà del Vallès mantingui una relació afectiva 
anàloga al matrimoni amb una persona no comunitària, s'impediria gaudir d'un dret que 
preveu el art. 2.2. de la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 
d'abril de 2004, 3r) ...conforme al principi legal de primacia del dret comunitari sobre el dret 
intern l'eliminació del registre seria incompatible amb la directiva comunitària.

Invoca com a base de les anteriors postulacions mencions fragmentades de diversa normativa 
d'àmbit comunitari i referències genèriques a resolucions d'òrgans judicials supranacionals 
que suposadament s'han pronunciat sobre l'objecte del present dictamen, però sense relat ni 
concreció de la base fàctica que va motivar la defensada decisió.

L'escrit d'al·legacions finalitza sol·licitant que es deixi sense efecte la supressió del registre 
municipal d'unions civils.
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En contraposició a l'argumentació i fonaments exposats, cal significar:

1r) Els requisits que al seu dia van ser establerts, mitjançant acord de Ple municipal, per 
accedir, per part dels ciutadans, al registre de parelles civils, que es pretén cancel·lar, no són 
coincidents amb els requisits que actualment requereix la vigent legislació catalana per 
institucionalitzar jurídicament una parella estable. Això comporta, en la pràctica, que poden 
tenir accés al registre municipal de parelles, tal com està configurat, qui, d'acord amb la 
legislació catalana, no reuneixen els requisits per formar parella estable.
Amb la qual cosa, aquesta disfunció genera una extraordinària confusió jurídica, atès que els 
testimonis derivats del registre municipal de parelles, lluny de tenir la qualitat "ad 
probationem" predicada, no garanteixen i, per tant, no proven que les parelles inscrites en el 
mateix formin, jurídicament, una parella estable.
Això ha de comportar la desestimació d'aquesta al·legació.

2n) Admetre l'existència d'un dret de la ciutadania, en aquest cas d'una parella de convivència 
diferent al matrimoni, a inscriure’s en un registre públic administratiu municipal comporta, de 
forma automàtica admetre, correlativament, l'existència d'una obligació, per part de 
l'administració municipal, de posar en funcionament i mantenir operatiu el registre. Sense 
aquesta obligació l'exercici del suposat dret no quedaria garantit.
Ara bé, des d'una perspectiva estrictament jurídica, tant els drets com les obligacions tenen el 
seu origen i lliguen en la llei que els/les estableix, de manera que tant uns com altres mai 
poden presumir-se, sinó que cal l'existència d'una norma expressa que les estableixi i les 
reguli.
En el cas de les situacions de convivència de parelles estables, en l'àmbit territorial de 
Catalunya, els drets i obligacions, correlatius, que emanen d'aquesta institució jurídica neixen, 
es regulen i s'esgoten en la llei que les estableix, és a dir, l'article 234 de la Llei 25/2010, de 
29 de juliol, del llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.
Per tant, fora d'aquest marc jurídic no poden invocar-se, amb propietat, altres drets i 
obligacions diferents dels que preveu la predita normativa.
La lògica conseqüència, per tant, hauria de ser el decaïment de l'al·legació formulada.

3r) L’al·legada primacia o prevalença de la normativa d'àmbit europeu sobre la d'àmbit estatal 
o autonòmic, sense entrar aquí en l'anàlisi d'aquest plantejament per escapar aquest de la 
finalitat que ens ocupa, per a res incideix en el fons de l'assumpte que aquí es debat, ja que un 
plantejament d'aquesta naturalesa hauria acotar-se en el marc d'anàlisi comparativa de les 
normes jurídiques europees en relació amb les autonòmiques, sense que això abasti a una 
mera funcionalitat administrativa municipal "extra-legem" mancada completament de 
regulació legal.

Tot l'anterior ha de conduir a la inadmissió del recurs i a la desestimació de les al·legacions 
formulades.

II-PART RESOLUTIVA

En conseqüència, es proposa al Ple municipal l'adopció del següent, 

ACORD:

PRIMER: No admetre el recurs de reposició, atès que la impugnació d'actes administratius 
mitjançant la interposició d'aquest recurs únicament es pot interposar contra actes que posen 
fi a la via administrativa o, el que és igual, que siguin definitius en aquesta via administrativa 
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i no contra actes provisionals o inicials, tal com estableix el punt 1 de l'art. 116, concordant 
conceptualment, amb l'apartat e) de l'art. 109, ambdós de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

SEGON: Desestimar íntegrament les al·legacions presentades en base a les consideracions i 
fonaments consignats en la part d'antecedents del present dictamen.

TERCER: Aprovar definitivament, en els mateixos termes, l'acord d'aprovació inicial adoptat 
pel ple municipal, en sessió de 21-12-2011, respecte de la cancel·lació funcional del registre 
administratiu municipal de parelles civils.

_____________________

3 APROVACIÓ

3.1 EXP.: IPDI2012/10. APROVACIÓ RENEGOCIACIÓ DE PRÉSTECS.

APROVACIÓ RENEGOCIACIÓ DE PRÉSTECS.

Expedient: IPDI2012/10.

Atesa la situació econòmica de les finances municipals i, atesa la necessitat de donar 
compliment al Pressupost de l’exercici 2012.

Atesa la necessitat de renegociar préstecs que té concertats l’Ajuntament.

Atès el préstec d’import inicial de 3.000.000,00 € contractat amb Dexia Sabadell, formalitzat 
el dia 9 de juny de 2009 i amb venciment el dia 9 de juny de 2020.

Atès el préstec d’import inicial de 4.800.000,00 € contractat amb Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, formalitzat el dia 30 de març de 2010 i amb venciment el dia 18 de juny de 2021.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar la renegociació de les condicions dels préstecs següents d’acord amb les 
ofertes que s’adjunten a l’expedient:

· Dexia Sabadell, import inicial 3.000.000,00 € i formalitzat el dia 9 de juny de 2009
· BBVA, import inicial 4.800.000,00 € i formalitzat el dia 30 de març de 2010

SEGON: Autoritzar el tinent d’alcalde regidor d’hisenda, Xavier Garcés Trillo, per a la 
renegociació d’altres préstecs que té l’Ajuntament, fins a un import de 5.000.000,00 €

TERCER: Autoritzar el tinent d’alcalde regidor d’hisenda, Xavier Garcés Trillo, per a la 
signatura dels documents necessaris per a l’aprovació i formalització dels préstecs amb les 
entitats financeres així com tots els documents que calgui per donar íntegre compliment al 
que aquí s’acorda.

_____________________
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4 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

4.1 EXP.: IPMC2012/01. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER SUPLEMENT I 
PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER SUPLEMENT I PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

Expedient: IPMC2012/01.

Vista la memòria elaborada pel Regidor d’hisenda de data 15 de març de 2012 en la qual es fa 
palesa la necessitat de modificar el pressupost d’enguany mitjançant suplement de crèdit. 

Vist l’informe emès per la intervenció de fons núm. 2012/10 en data 15 de març de 2012.

Vistos els articles 169 a 180 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, els articles 34, 40 a 42 i 45 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos, i les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal 2012.

Es proposa l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1 del Pressupost vigent 
mitjançant el desglossament de despeses i ingressos següent:

· Per suplements de crèdit:

APLICACIÓ 
    PRESS.    CONCEPTE   IMPORT

APLICACIÓ
    PRESS.           CONCEPTE            IMPORT

  2012 200 920 22200
Serveis Generals. 
Telecomunicacions 556,27 €

  2012 460 442 22706

Serveis. Estudis i 
treballs tècnics. 
Mobilitat 147.182,86 €

  2012 460 920 22100 Serveis. Electricitat 295.529,29 €

  TOTAL CAP. 2  443.268,42 €

  2012 460 162 46700

Serveis Enginyeria. 
Consorci per a la 
Gestió de Residus 
del Vallès Occidental 6,79 €

  2012 410 160 46401

Direcció. Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona IBI 396,48 €

2012 230 
11300

Serveis 
econòmics. 
IBI naturalesa 
urbana 449.328,45€ 2012 410 160 46402

Direcció. Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona PIE 5.656,76 €

           TOTAL CAP. 1    449.328,45 €                               TOTAL CAP. 4     6.060,03 €

TOTAL INCREMENTS 
D'INGRÉS                      449.328,45 €

TOTAL INCREMENTS 
DE DESPESA                                  449.328,45 €
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· Per transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa:

FINANÇAMENT DESPESES
APLICACIÓ 
    PRESS.          CONCEPTE  IMPORT

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE IMPORT

2012 720 
920 13100

Promoció 
Econòmica. 
Retribució laborals 11.448,98 €  

2012 720 
920 16000

Promoció 
Econòmica. 
Seguretat social 3.639,63 €  

              TOTAL CAP. 1       15.088,61 €  
2012 511 
233 
480002

Subvenció 
acolliment 
residencial 7.000,00 €

2012 720 241 
48900

Promoció Econòmica.
Fundació Barberà 
Promoció 22.088,61€

                TOTAL CAP. 4       7.000,00 €                    TOTAL CAP. 4           22.088,61 €

TOTAL FINANÇAMENT   22.088,61 €                  TOTAL DESPESES     22.088,61 €

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de 
quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i 
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.

TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, 
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.

_____________________

5 RECONEIXEMENT

5.1 EXP.: IPRC 2012/02. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS.

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

Expedient: IPRC 2012/02.

Vistes les memòries elaborades pels diferents tècnics d’aquest ajuntament i subscrites per les 
regidories corresponents de Comunicació i imatge, Cultura, Joventut i Medi Ambient.
 
Vistes les factures que es relacionen, en el document adjunt a la present proposta, per 
despeses realitzades durant l’exercici 2011 que no han pogut comptabilitzar-se al pressupost 
de l’exercici esmentat per manca de dotació pressupostària o bé per tancament i liquidació del 
mateix.

Vist l’informe d’Intervenció, que compta amb la conformitat de Secretaria i allò que 
estableixen els articles 26.2 c) i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, i les bases 36 i 37 de les Bases 
d’execució del pressupost per a l’exercici 2011, referent al reconeixement extrajudicial de 
crèdits.
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Per tot l’exposat anteriorment, 

S’ACORDA:

Procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió administrativa de les 
actuacions, i aprovar la despesa, obligació i ordenar el pagament de les factures que es 
relacionen, en els documents adjunts, per import total de 928.359,02 euros corresponents a 
l’exercici 2011.

_____________________

6 APROVACIÓ PLA D'AJUST

6.1 EXP.: IPDI 2012/013. PLA D'AJUST SEGONS EL RDL 4/2012.

PLA D'AJUST SEGONS EL RDL 4/2012.

Expedient: IPDI2012/013.

En compliment de l’article 3.1 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, l’ajuntament va remetre 
el dia 15 de març, via telemàtica i amb signatura electrònica, una relació certificada, emesa 
per la Intervenció, de totes les obligacions pendents de pagament que complien els requisits 
previstos a l’article 2.

L’article 3.2 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer estableix l’obligació de informar al 
ple de la corporació local de l’esmentada relació certificada.

Segons allò establert a l’article 7.1 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer la  Intervenció 
ha d’elevar al Ple de l’Ajuntament un pla d’ajust per a la seva aprovació abans del 31 de 
març. El pla d’ajust s’haurà d’estendre durant el període d’amortització previst per a 
l’operació d’endeutament establerta a l’article 10. 

El Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons pel finançament dels 
pagaments a proveïdors preveu que el Fons concertarà operacions de crèdit amb les entitats 
locals per fer efectiu el pagament de les obligacions pendents. 

La disposició addicional tercera del Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, assenyala que el 
pla d’ajust es farà per les corporacions locals, d’acord amb la seva potestat d’autoorganització 
i es presentarà, amb l’informe de la Intervenció, per a la seva aprovació pel Ple.

El Pla d’ajust s’ha realitzat d’acord amb el model establert a l’Ordre HAP/537/2012, de 9 de 
març, per la qual s’aproven el model de certificat individual, el model per a la seva sol·licitud 
i el model de pla d’ajust, previstos al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer.

Vist l’informe de la Intervenció nº2012/11

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el pla d’ajust annex per tal de donar compliment a l’article 7.1 Reial 
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decret llei 4/2012, de 24 de febrer, tenint en compte les modificacions previstes a la 
disposició addicional tercera del Reial decret llei 7/2012, de 9 de març. 

SEGON: A l’endemà d’aquesta sessió plenària la Secretaria remetrà el pla d’ajust aprovat a 
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i 
amb signatura electrònica.

TERCER: L’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de 
realitzar una valoració del pla d’ajust presentat que ha de comunicar a l’ens local en el 
termini de 30 dies naturals comptats des de la recepció del pla d’ajust. Transcorregut aquest 
termini sense la comunicació de la valoració esmentada, es considerarà com a desfavorable. 

QUART: Valorat favorablement el pla d’ajust s’entendrà autoritzada l’operació 
d’endeutament prevista a l’article 10 del Reial decret llei 4/2012.

_____________________

7 DONAR COMPTE DECRET

7.1 EXP.: ICLP 12/001. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE LA 
REGIDORIA D’HISENDA NÚM. 534, DE 29 DE FEBRER DE 2012, 
RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011. 

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE LA REGIDORIA D’HISENDA NÚM. 534, 
DE 29 DE FEBRER DE 2012, RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011.

Expedient: ICLP 12/001.

Donar compte al Ple del decret de la regidoria d’Hisenda núm. 534, de 29 de febrer de 2012, 
que en la part resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació:

“1r Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2011, el resum de la qual és 
el següent:

Euros
ROMANENTS DE CRÈDIT

Crèdits definitius                    42.816.702,01
Obligacions reconegudes netes  38.971.060,86
Romanents de crèdit no utilitzats  3.845.641,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI

(1) Drets reconeguts nets 29.735.575,03
(2) Obligacions reconegudes netes 38.971.060,86 
(3) Resultat pressupostari  (1-2) -9 235.485,83
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals 0,00
(5) Desviacions negatives de finançament 7.888.238,95
(6) Desviacions positives de finançament 14.563,13 
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)                  -1.361.810,01
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ROMANENTS DE TRESORERIA

(1) Fons líquids  1.691.177,45
(2) Drets pendents de cobrament  9.036.385,95
(3) Obligacions pendents de pagament 10.416.464,04
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)  311.099,36
(5) Saldos de dubtós cobrament 2.299.452,84
(6) Excés de finançament afectat 1.414.109,90
(7) Romanent de tresoreria per a 
despeses generals (4-5-6)                                                  -3.402.463,38

2n Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de 
2011 en la primera sessió que faci.”

_____________________

8 DONAR COMPTE

8.1 EXP.: IPDI 2012/012. DONAR COMPTE AL PLE DE LA RELACIÓ 
CERTIFICADA I EXPEDIDA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT SEGONS EL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE 
FEBRER.

DONAR COMPTE AL PLE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA I EXPEDIDA DE LES 
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT SEGONS EL REIAL DECRET LLEI 
4/2012, DE 24 DE FEBRER.

Expedient: IPDI 2012/012.

Donar compte al Ple de la relació certificada i expedida de les obligacions pendents de 
pagament segons el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, ha obligat a l’Ajuntament a remetre 
telemàticament i amb signatura electrònica, amb data límit el dia 15 de març de 2012, a 
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una relació 
certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reuneixin els següents requisits:

· Ser vençudes, líquides i exigibles. 
· Que la recepció en el registre general de la corporació de la corresponent factura, factura 
rectificativa en el seu cas, o sol·licitud de pagament equivalent sigui anterior al 1 de gener de 
2012. 
· Que es tracti de contractes d’obres, serveis o subministraments inclosos en l’àmbit 
d’aplicació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 
Conseqüentment, la interventora de l’Ajuntament ha expedit la relació certificada anterior en 
data 15 de març de 2012, i que s’adjunta en l’expedient.
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_____________________

9 APROVACIÓ ADDENDA

9.1 EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE L'ADDENDA DE MODIFICACIÓ I 
MILLORA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2011-2014 DE 
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

APROVACIÓ DE L'ADDENDA DE MODIFICACIÓ I MILLORA DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 2011-2014 DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

1. Ateses les competències municipals establertes  al  text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya i la  normativa concordant.

2. Sobre la base del que estableix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, marc de 
referència per a la política de joventut de Catalunya que defineix, impulsa i coordina les 
polítiques de joventut .

3. Tenint en compte que els Plans Locals de Joventut són programes d’actuació adaptats a la 
realitat juvenil de la ciutat, definits en el marc del Pla Nacional de Joventut que a la vegada el 
retroalimenten.

4. Atès que el Ple Municipal va aprovar en data 23 de febrer de 2011  el Pla Local de Joventut 
pel període 2011-2014, on s’estableixen els objectius específics, programes i accions de les 
polítiques de joventut del municipi per aquest  període. 

5. Amb l’objectiu d’actualitzar i millorar aquest Pla de Joventut, donada la demanda 
específica de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya a aquest efecte, 
provocada pels canvis produïts per aquesta administració en la valoració dels PLJ per a l’any 
2012.

A proposta de la Sra. Elvira Maza, regidora amb competència específica de gestió en matèria 
de Programes transversals,  es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció del 
següent

ACORD:

PRIMER: Aprovar l’addenda de modificació i millora del Pla Local de Joventut de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès pel període 2011-14, annexa a aquesta proposta,   que  
consta dels següents quatre blocs principals que alhora es desglossen en els diferents 
subapartats, a l’inici dels quals s’indica l’apartat i pagina on s’incorporen les millores o 
modificacions  fruit d’aquesta revisió:

a. Característiques sociodemogràfiques 
i. Índex de joventut 
ii. Índex d’immigració juvenil 
iii. Factor corrector 
iv. Característiques estructurals 
v. Recursos humans 
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b. Recursos financers 
c. Principis de funcionament 

i. Interdepartamentalitat 
ii. Interinstitucionalitat 
iii. Participació jove 

d. Característiques metodològiques 
i. Diagnòstic 
ii. Disseny 

SEGON: Comunicar aquest acord a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

TERCER: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i la  regidora  amb 
competència específica de gestió en matèria de Programes Transversals, Sra. Elvira Maza 
Martínez, per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució dels 
acords aprovats.

_____________________

10 DONAR COMPTE AL PLE 

10.1 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.

_____________________

11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

_____________________

12. PRECS I PREGUNTES.

_____________________


