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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 4 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 25/04/2012.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 25/04/2012, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària 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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SERVEIS PERSONALS
2.SOL·LICITUD
2.01.- EXP.: XXXX. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA DE PROCEDIR DE FORMA URGENT A LA
REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’INSTITUT DE CAN PLANAS
I DE DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ DE
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE BARBERÀ DEL VALLÈS DURANT ELS
PROPERS ANYS.
SERVEIS TERRITORIALS
3.APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
3.01.- EXP.: SCSV110004. APROVACIÓ PLECS GESTIÓ DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI
4.DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ
4.01.- EXP.: UPPE060003. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA ACORD
D’APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR
AD-20 "IMAVI".
RÈGIM INTERIOR
5.MOCIONS PORTAVEUS
5.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU EN SUPORT
DEL PACTE FISCAL QUE GARANTEIXI UN MILLOR FINANÇAMENT DELS
MUNICIPIS.
ALCALDIA
6.DONAR COMPTE AL PLE
6.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
7.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

8.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS

1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201203. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
28 de març de 2012, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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2

SOL·LICITUD

2.1

EXP.: XXXX. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE PROCEDIR DE FORMA
URGENT A LA REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE
L’INSTITUT DE CAN PLANAS I DE DONAR RESPOSTA A LES
NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
DE BARBERÀ DEL VALLÈS DURANT ELS PROPERS ANYS.

SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DE PROCEDIR DE FORMA URGENT A LA REMODELACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE L’INSTITUT DE CAN PLANAS I DE DONAR RESPOSTA A
LES NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE
BARBERÀ DEL VALLÈS DURANT ELS PROPERS ANYS.
1. Atès l’objectiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i de tota la comunitat educativa de
mantenir i millorar la qualitat de l’educació a la nostra ciutat i, per extensió, d’una educació
pública de qualitat al nostre país que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tots i totes.
2. Atès que es mantenen reunions periòdiques de coordinació i seguiment entre l’Ajuntament
de Barberà del Vallès, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i els centres educatius
de la ciutat.
3. Tenint en compte que l’actual Institut de Can Planas utilitza en gran part les antigues
instal·lacions de l’escola de Can Planas.
4. Atès que des de la seva reconversió en Institut d’ensenyament secundari, en gran part del
seu edifici d’aules es manté la instal·lació de l’antiga escola.
5. Atès que en les diferents reunions de planificació d’infraestructures educatives al municipi
portades a terme entre l’Ajuntament i els Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès
Occidental els darrers anys, s’ha constatat la necessitat de reforma i adequació integral de
l’Institut de Can Planas per tal de cobrir la demanda de places existents i que es veuran
augmentades durant els propers cursos escolars.
6. Sobre la base que en data 12-05-2009 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya va licitar contracte per a la redacció del projecte bàsic d’obres de remodelació de
l’Institut de Can Planas per un import de 528.934,00 euros, pel qual es va sol.licitar en data
20-12-2010 llicència d’obres a l’Ajuntament de Barberà del Vallès i que va ser presentat a
l’Ajuntament i la comunitat escolar en data de 25-01-2011.
7. Atès que la situació de greus mancances estructurals de l’edifici de l’institut Can Planas
(manca de sistemes de seguretat, precarietat de les instal·lacions i manca d’idoneïtat d’alguns
espais per impartir classes) es veu agreujada per les necessitats d’escolarització dels propers
cursos escolars.
8. Atès que paral·lelament amb data de 26-01-2011 l’Ajuntament de Barberà del Vallès va
cedir a la Generalitat de Catalunya el terreny necessari per a la construcció d’un nou institut.
9. Tenint en compte que, a data d’avui, la Generalitat no ha comunicat ni a l’Ajuntament ni
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als instituts el calendari amb la previsió sobre el possible inici de les obres de remodelació de
l’actual edifici de Can Planas, ni sobre la construcció del nou institut per poder respondre a la
demanda de places prevista durant els propers anys.
10. Tenint en compte que en el Consell Escolar Municipal celebrat el 29 de novembre de
2011 es va aprovar manifestar el recolzament a totes les accions encaminades a demanar la
remodelació de l’institut Can Planas i la construcció del tercer institut de secundària per evitar
la massificació en els centres actuals i absorbir la demanda futura de places escolars.
11.
Atesa la reunió mantinguda el passat dimarts 10 d’abril amb la comunitat escolar de
l’institut Can Planas en la qual l’institut sol·licitava a l’Ajuntament la seva col·laboració per
tal de demanar actuacions urgents al Departament d’Ensenyament per tal de donar resposta a
aquestes necessitats.

La tinenta d’alcalde delegada en matèria d’Educació, Sra. Mònica Maya González, proposa al
Ple Municipal l’adopció del següent:
ACORD:
PRIMER: Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya informació
i calendari actualitzat sobre la remodelació de les instal·lacions de l’institut Can Planas i sobre
la construcció del nou institut.
SEGON: Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè prioritzi
i iniciï les obres de remodelació de l’actual Institut de Can Planas en el mínim termini de
temps possible.
TERCER: Comunicar aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès
Occidental i als instituts de la ciutat.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
3

APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES

3.1

EXP.: SCSV110004. APROVACIÓ PLECS GESTIÓ DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI

APROVACIÓ PLECS GESTIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS I
NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI.
Expedient: SCSV110004.
Atès els antecedents que consten incorporats dins l’expedient relatiu a la contractació de la
gestió dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi, segons contracte
subscrit amb l’esmentada empresa en data 26 de gener de 2009, el qual es va acordar
prorrogar mitjançant acords de la Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2011 i de 22
de març de 2012, mentre no s’adjudiqués a una nova empresa, a través del nou procediment
de contractació iniciat mitjançant el primer dels acords esmentats, resolució que, a més a
més, encarregava als serveis tècnics municipals l’elaboració dels corresponents plecs a regir
en la nova contractació.

5

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, segons el qual s’han elaborat els
corresponents estudis en relació amb la gestió del servei objecte de la present licitació i amb
aquesta finalitat s’han redactat els corresponents Plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Atès que a l’informe esmentat es proposa que la contractació es porti a terme per procediment
obert, per raó de la quantia, de conformitat amb el que disposa l’article 157 i ss del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i d’acord amb el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars elaborats amb aquesta finalitat, incorporats a l’expedient.
I atès finalment que queda acreditat a l’expedient l’existència de crèdit a les partides
pressupostàries per a l’anualitat 2012, amb el benentès que per poder fer front a les
obligacions contretes en relació amb aquesta licitació caldrà fer les previsions pressupostàries
de les anualitats corresponents al període de vigència del contracte (5 anys amb possibilitat de
pròrroga per tres anys més).
Fent ús de les competències atorgades en aquest Ple municipal en virtut de la disposició
addicional segona del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament,
S’ACORDA:
PRIMER: Prosseguir amb la tramitació de l’expedient de contractació mitjançant
procediment obert, per raó de la quantia, de la gestió dels serveis de recollida de residus i
neteja viària al municipi, amb un valor màxim de licitació de 2.009.259,26 €, IVA exclòs,
pel que fa a l’any 2012, havent de complir-se els exercicis anuals posteriors amb el Pla
d’ajust aprovat en sessió plenària de data 28 de març de 2012, segons així es preveu al Plec
de clàusules administratives que regeix la present contractació, i amb una durada de 5 anys
amb possibilitat de pròrroga per tres anys més.
SEGON: Incorporar a l’expedient de contractació corresponent els documents següents:
-

Informe del Serveis tècnics municipals
Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació juntament amb
el Plec de prescripcions tècniques annex
Certificat d’existència de crèdit, per part d’Intervenció, de l’anualitat 2012

TERCER: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que juntament amb el de
prescripcions tècniques particulars annex, regiran la contractació.
QUART: Aprovar la despesa que representa aquesta contractació l’import de la qual pel
període que resta de l’any és de 1.085.000 €, IVA inclòs, (1.004.629,63 € + 80.370,37 €
d’IVA), amb càrrec a les següents partides incloses dins del pressupost municipal vigent per
a l’anualitat 2012 i pels següents imports:
- 515.000€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2012 460 162 22706 “Residus”
- 570.000€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2012 460 163 22700 “Neteja viària”
Pel que fa a les despeses per fer front a aquesta contractació els anys posteriors, caldrà
habilitar consignació suficient i adequada en els pressupostos municipals de les anualitats
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corresponents al període de vigència del contracte, ajustat tant al preu que resulti un cop
adjudicat el contracte com al Pla d’ajust municipal esmentat, mitjançant el corresponent acord
de declaració del caràcter plurianual de l’obra i amb compliment de les previsions establertes
en l’article 174 de la “Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.
CINQUÈ: Acordar així mateix l’obertura del corresponent procediment d’adjudicació i, com
a conseqüència d’això, la publicació de la convocatòria a licitació d’aquesta contractació, en
la forma prevista en l’article 142 del TRLCSP.
SISÈ: Facultar expressament la Junta de Govern Local perquè, a la vista del resultat del
procediment, adopti l’acord necessari per resoldre sobre l’adjudicació a la proposta més
idònia per als interessos de la Corporació; o si fos el cas, declari deserta la licitació i adopti
per a això un altre procediment o modalitat de contractació. Per la qual cosa es deleguen en
aquest òrgan col·legiat totes les facultats de contractació que siguin necessàries, en els termes
establerts a l’art. 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
SETÈ: Donar compliment a la resta de tràmits preceptius de gestió i d’impuls de l’expedient
fins a la formalització per l’alcaldessa del contracte corresponent, en els termes que fixi
l’acord d’adjudicació.

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

4

DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ

4.1

EXP.: UPPE060003. RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA
ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA
DEL SECTOR AD-20 "IMAVI".

RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA ACORD D’APROVACIÓ
DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR AD-20 "IMAVI".
Expedient: UPPE060003.
Vist l'escrit presentat per la societat “Solvia Development, SL, Unipersonal” amb segell de
l’Oficina de Correus de data 17 de gener de 2011 (rebut en aquest Ajuntament el
dia19.01.2011, amb registre d’entrada núm. 951), mitjançant el qual interposa recurs
potestatiu de reposició contra l'acord adoptat en sessió plenària de 27 d’octubre de 2010 pel
qual es va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de l'Àrea de Desenvolupament
AD-20 sector “Imavi” , de Barberà del Vallès, segons projecte tramitat a iniciativa de la raó
social “Anida Desarrollos Inmobiliarios, SL.” , desprès de desestimar expressament les
al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública objecte d’aquest procediment.
Vist, així mateix, el resultat del tràmit d'audiència que, en compliment d’allò establert a
l'article 112.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ha estat atorgat a “Anida
Desarrollos Inmobiliarios, SL.” , amb referència als recurs abans esmentat, en què no ha
presentat ni formulat cap tipus d’escrit ni al·legació dins del termini fixat a l’efecte.
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I vist finalment l’informe jurídic emès en relació amb el recurs indicat, proposant la seva
desestimació, pels motius que en el mateix informe s'indiquen i que per economia de
procediment es tindran aquí per reproduïts.
És per tot això que, en virtut dels preceptes indicats i la resta que són d'aplicació, d'acord amb
els articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i fent ús de les atribucions
que l'article 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 i l'article 22.2, apartat c) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, confereixen al Ple de la Corporació,
S'ACORDA:
PRIMER: Prestar conformitat a l’informe jurídic emès en relació amb el recurs potestatiu de
reposició interposat per “Solvia Development, SL Unipersonal” contra l'acord adoptat en
sessió plenària de 27 d’octubre de 2010 pel qual es va aprovar definitivament el Pla de
Millora Urbana de l'Àrea de Desenvolupament AD-20 sector “Imavi” , de Barberà del
Vallès.
SEGON: Desestimar el recurs de reposició interposat per dita societat i, en conseqüència,
confirmar íntegrament el citat acord plenari de 27 d’octubre de 2010, sobre la base dels
motius i circumstàncies expressats en l’informe jurídic que es fa referència al punt ordinal
anterior, del qual es donarà trasllat a la societat interessada, juntament amb la notificació
d'aquest acord, per al seu degut coneixement i als efectes oportuns.
TERCER: Notificar aquest acord a la raó social “Solvia Development, SL Unipersonal” , així
com a la resta d’interessats, amb expressió dels recursos que si escau procedeixin.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

5

MOCIONS PORTAVEUS

5.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CIU EN
SUPORT DEL PACTE FISCAL QUE GARANTEIXI UN MILLOR
FINANÇAMENT DELS MUNICIPIS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CiU EN SUPORT DEL PACTE FISCAL
QUE GARANTEIXI UN MILLOR FINANÇAMENT DELS MUNICIPIS.
Moció presentada pel portaveu del grup municipal CiU, el text íntegre de la qual es transcriu
a continuació:
"Atès que la situació econòmica dels ens locals catalans, és realment preocupant i precària i la
situació excepcional de dèficit fiscal continuat que pateix Catalunya, fa necessari trobar-hi
una solució definitiva.
Atès que cal proporcionar més recursos als ens locals a través d'un nou model de finançament
per Catalunya basat en el Pacte Fiscal, vinculat a una nova Llei de Finances dels governs
catalans que persegueixi l'objectiu de garantir la suficiència financera dels ajuntaments
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catalans i els doti de recursos suficients per tal de finançar correctament les seves
competències.
Atès que la publicació de les xifres del dèficit fiscal que pateix Catalunya posa de manifest un
tracte fiscal totalment injust, i xifren aquest dèficit en 16.500 milions d'euros, equivalent al
8,4% del PIB català. Dit d'una altra manera, que cada català paga anualment a l'estat espanyol
2.200 euros sense rebre cap tipus de servei ni prestació.
Atès que el nou model de finançament proposat s'ajusta completament a la Constitució
Espanyola, a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i al Dret Europeu, així com és compatible
amb el principi de solidaritat definit en els articles 138.1 i 156.1 de la Constitució Espanyola.
Atès que l'informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics destaca que el fet de que Catalunya
tingui un nou model basat en el concert econòmic és només una qüestió de voluntat política.
Atès que no hi ha cap impediment, des del punt de vista jurídic, ja que la Constitució
Espanyola - que ja permet a través de la LOFCA un règim de finançament específic per
Navarra, País Basc i illes Canàries - no determina cap model de finançament per a les
comunitats autònomes ni estableix que totes hagin de seguir cap model únic.
Atès que el Pacte Fiscal és una eina per lluitar contra la crisi i que en el context actual ha
obligat a prendre mesures pressupostàries a totes les administracions públiques, i que està
suposant que moltes famílies i col·lectius socials a Catalunya i a Castellar del Vallès estiguin
passant per enormes dificultats.
Atès que la reivindicació del Pacte Fiscal pren més sentit que mai perquè són més recursos
per a Catalunya i els ajuntaments i, per tant, mes inversió en polítiques socials que reforcen el
nostre estat del benestar, més inversió en economia productiva per generar llocs de treball i
contribuir al progrés econòmic de Catalunya i dels seus municipis.
Atès que aquesta nova Llei de Finances Locals estigui lligada al Pacte Fiscal català permetria
elaborar la llei de finançament català i única al món local que suposaria una millora en la
situació econòmica dels ens locals, acomplint el que recull l'article 219 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya.
Per tot això exposat, el Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès pren els següents acords:
Primer.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d'un Pacte Fiscal, que
suposi la cessió del 100% dels tributs a la Generalitat, desplegant l'article 204.1 de l'Estatut
d’Autonomia de Catalunya aprovat el 2009, i la conseqüent millora en el finançament de
Catalunya, dels Ajuntaments i el món local en general.
Segon.- Enviar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern
Central.

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
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6

DONAR COMPTE AL PLE

6.1

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
_____________________

7.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

8.

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 20:40 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,

