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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 7 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 27/06/2012.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 27/06/2012, 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
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ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
RÈGIM INTERIOR
2.MODIFICACIONS
2.01.- EXP.: RHCT12002. MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
2.02.- EXP.: RHSP12003. MODIFICACIÓ QUADRE DE PLANTILLA MUNICIPAL.
2.03.- EXP.: RHCT12004. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT.
SERVEIS ECONÒMICS
3.APROVACIÓ PROVISIONAL
3.01.- EXP.: HAVV2012/02. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS PER A L'ANY 2012.
4.MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
4.01.- EXP.: IPMC2012/05. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT (ABSORCIÓ DEL PME).
SERVEIS TERRITORIALS
5.CONVENI COL·LABORACIÓ
5.01.- EXP.: SCCV120001. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES
AJUNTAMENTS PER A LA PRESENTACIÓ CONJUNTA D'UN PROJECTE
EUROPEU DINS CONVOCATÒRIA "LIFE".
ALCALDIA
6.DONAR COMPTE AL PLE
6.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
7.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.
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8.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201206. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
30 de maig 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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MODIFICACIONS

2.1

EXP.:
RHCT12002.
MUNICIPAL.

MODIFICACIÓ

DE

L'ORGANIGRAMA

MODIFICACIÓ DE L'ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
Expedient: RHCT12002.
L’aprovació per la Corporació municipal de la dissolució del Patronat Municipal d’Esports de
Barberà del Vallès, organisme autònom encarregat, fins a la data de la seva dissolució,
d’exercir les competències municipals en matèria d’esports, com a conseqüència de la
voluntat municipal de prestar els serveis que se’n deriven de l’exercici de les esmentades
competències des d’una gestió directa, sense òrgan especialitzat diferenciat de l’estructura
orgànica de l’Ajuntament, obliga necessàriament a la realització dels pertinents ajustos en els
instruments organitzatius municipals, als efectes de donar l’adequat encaix al referit canvi.
El canvi esmentat incideix directament en l’organigrama municipal com esquema que ordena
les relacions verticals i horitzontals de l’organització atenent a la realitat existent i a les
propostes de desenvolupament de futur.
Per a respondre a aquest canvi en la prestació de les competències municipals en matèria
d’esports, cal fer les adaptacions oportunes en l’organigrama municipal vigent, aprovat en
sessió plenària de data 27 d’abril de 2005, als nivells mig o tècnic directiu i inferior o
operatiu que contemplin i s’adaptin a la nova realitat amb l’objectiu continu d’aconseguir la
major eficiència i eficàcia possible en la prestació dels serveis.
En el sentit expressat, es considera oportú introduir modificacions en l’organigrama
municipal vigent, als nivells mig i inferior abans esmentats i que es concretarien en la
supressió de l’actual Secció de Coordinació amb Esports, i la creació d’una nova secció que
s’integraria a l’Àrea de Serveis Personals, denominada Secció d’Esports. Així mateix, es
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considera oportú disposar la revisió i actualització, en el nivell operatiu, de totes aquelles
qüestions què es poguessin haver vist afectades per la nova distribució competèncial i
jeràrquica.
A l’efecte d’adaptar l’organigrama funcional i jeràrquic d’aquest Ajuntament a les necessitats
pròpies d’aquesta administració i que permeti ajustar el mateix a les diferents circumstàncies
que poguessin afectar-li, de forma àgil i sense necessitat d’alterar l’estructura bàsica del
mateix, és pel que, conforme als criteris expressats als antecedents,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar la modificació de l’organigrama municipal vigent, en el seu nivell tècnic
directiu, en base als criteris expressats a la part expositiva del present acord, en el termes que
s’expressen a continuació:
A/

Es suprimeix la secció denominada Secció de COORDINACIÓ AMB ESPORTS.

B/

Es crea la secció denominada Secció d’ESPORTS, que s’integra dintre de l’Àrea de
Serveis Personals.

SEGON: Assignar, amb caràcter merament indicatiu, a la Secció d’ESPORTS, els següents
programes/activitats que es relacionen seguidament:
-

Promoció i foment de l’activitat física i esportiva, tant en els àmbits de formació com
en esport de competició.
Foment i suport de l’associacionisme esportiu local i de les entitats esportives locals.
Promoció d’actes i esdeveniments esportius en col·laboració amb entitats esportives
locals i altres organismes.
La coordinació de l’esport local i les seves entitats esportives.
Les relacions amb les institucions i organismes de caire supramunicipal en aquestes
matèries.
La planificació, promoció, gestió i administració de les instal·lacions esportives
municipals.

TERCER: Aprovar l’organigrama municipal actualitzat conforme a les anteriors
modificacions que s’adjunta com Annex I.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 13
Vots en contra: 4
Abstencions: 4
_____________________
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2.2

EXP.: RHSP12003.
MUNICIPAL.

MODIFICACIÓ

QUADRE

DE

PLANTILLA

MODIFICACIÓ QUADRE DE PLANTILLA MUNICIPAL.
Expedient: RHSP12003.
El quadre de plantilla del personal municipal per a l’exercici 2012 fou aprovat per la
Corporació municipal en sessió plenària de data 25 de gener de 2012, essent elaborat el seu
contingut en funció de les circumstàncies existents i de les previstes en aquelles dates per a
l’exercici.
La posterior dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, fruit de la
voluntat municipal de prestar les competències municipals en matèria d’esports des d’una
gestió directa sense òrgan especialitatzat, que comporta la conseqüent assumpció per part
d’aquest Ajuntament dels recursos humans dels que disposa el Patronat Municipal d’Esports
de Barberà del Vallès, fa imprescindible l’oportuna adaptació del quadre de plantilla
municipal aprovat per a l’exercici, a fi i efecte d’ajustar-lo a la nova realitat i a les necessitats
de la Corporació municipal.
Atès que la representació dels treballadors del Patronat Municipal d’Esports i de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha estat informada de la present proposta modificativa del
quadre de plantilla municipal.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre la modificació.
De conformitat amb el que disposen els articles 27 i 28 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i la resta de normativa
concordant i d’aplicació.
Atès el que disposa l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, conforme a la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de
modificació de la Llei 7/1985 i la resta de normativa concordant i d’aplicació.
S’ACORDA:
PRIMER: Integrar en la plantilla municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès al personal
del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès que, a la data de dissolució d’aquest
organisme autònom, venia prestant els seus serveis al referit Patronat, amb total subrogació,
per part de l’Ajuntament, en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social que tingués
el citat Patronat respecte d’aquest personal que s’integra.
SEGON: Disposar que, en tot cas, a aquest personal que s’integra li siguin garantides les
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seves retribucions actuals de caràcter fix i periòdic que venia percebent en el Patronat
Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, mitjançant l’abonament, de forma transitòria,
d’un complement personal equivalent a la diferència econòmica entre les retribucions
esmentades que percebia al referit Patronat i les retribucions que li corresponguessin a partir
de la seva integració de forma homologada en la vigent estructura municipal d’aquest
Ajuntament.
Aquest complement personal absorbirà futures millores salarials de qualsevol naturalesa que
poguessin produïr-se, en els termes que s’estableixen a continuació, fins a la seva total
desaparició i sense cap possibilitat de consolidació:
- Primera millora salarial: Absorció del 0% de l’increment retributiu
- Segona millora salarial: Absorció del 10% de l’increment retributiu
- Tercera millora salarial: Absorció del 30% de l’increment retributiu
- Quarta millora salarial: Absorció del 60% de l’increment retributiu
- A partir de la cinquena millora salarial: Absorció del 100% de l’increment retributiu
TERCER: Declarar automàticament extingides, amb efectes de la data de l’efectiva
dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, totes aquelles situacions
administratives que s’hagin concedit, ja sigui pel referit Patronat o per aquest Ajuntament, a
l’objecte de facultar a personal propi per a la prestació de serveis a l’altra de les dues entitats
esmentades.
QUART: Modificar el quadre de plantilla municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
per a l’any 2012, aprovat en sessió plenària de data 25 de gener de 2012, per la incorporació
de les places i dotacions pressupostàries corresponents que figuren al quadre de plantilla de
personal del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès vigent a la data de la seva
dissolució, en els termes de la integració acordada al punt primer del present acord, i que es
concreten en les següents places de personal laboral fix:
-

1 plaça de la categoria de Tècnic/a Superior
1 plaça de la categoria de Tècnic/a Mitjà
3 places de la categoria d’Administratius
5 places de la categoria d’Auxiliars suport administratiu
10 places de la categoria d’Encarregats i personal d’oficis
4 places de la categoria de Personal d’oficis no qualificat

CINQUÈ: Aprovar, amb efectes econòmics i administratius de l’efectiva data de dissolució
del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, el quadre de plantilla del personal de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a l’any 2012 actualitzat conforme a l’anterior
modificació i que s’adjunta com Annex I.
SISÈ: Donar publicitat, en la forma legalment establerta, al present acord, i considerar-lo
definitiu sense necessitat de cap ulterior publicació, si en el termini legalment establert no es
presentessin al·legacions.
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 13
Vots en contra: 4
Abstencions: 4
_____________________
2.3

EXP.: RHCT12004. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE L'AJUNTAMENT.

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT.
Expedient: RHCT12004.
La dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès comporta
inel·ludiblement la reordenació de l’estructura municipal i dels recursos humans adscrits a la
prestació del servei municipal d’esports, resultant fonamental, en aquest sentit, un instrument
organitzatiu com la Relació de llocs de treball, en la seva condició d’eina que permet assignar
les funcions, atribucions i comeses del personal.
Les modificacions que es proposen al present acord tenen per objecte adaptar la vigent
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès a la decisió municipal de
prestar les competències municipals en matèria d’esports des de la pròpia estructura
municipal, circumstància que obliga a dotar-se dels instruments organitzatius necessaris i que
passen, en el present cas, per la definició i creació de nous llocs de treball, fins al moment
inexistents a l’estructura municipal, i per la modificació de llocs de treball ja existents, però
que cal adaptar degut al reajustament de tasques i responsabilitats que se’n deriven de la
dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès i de la integració del seu
personal a l’Ajuntament.
La present proposta modificativa s’ha realitzat, pel que respecta a la definició dels requisits
exigits per a l’exercici dels llocs de treball que ara es creen, les seves característiques
essencials, funcions i la valoració de les seves condicions econòmiques, atenent i
fonamentant-se en l’estructura funcional i retributiva dels llocs de treball ja existents a la
vigent Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament.
Atès que la representació dels treballadors municipals ha estat informada del contingut de la
present proposta modificativa de la RLT i s’ha portat a terme la preceptiva negociació,
conforme a l’article 37.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.
Atesa l’actual configuració de la vigent RLT de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
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Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les modificacions
proposades al present acord.
De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els
apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant i
d’aplicació.
S’ACORDA:
PRIMER: Modificar la Relació de llocs de treball vigent de l’Ajuntament de Barberà del
Vallès en els termes que s’expressen a continuació:
1r.-

Crear el llocs de treball que a continuació es relacionen i incorporar els mateixos a la
vigent Relació de Llocs de Treball catalogats amb el número de codi que per a
cadascú d’ells s’indica. Els requisits exigits pel seu exercici, característiques
essencials, funcions i condicions econòmiques figuren en la fitxes adjuntes respectives
descrites com Annex I, II, III, IV, V i VI, respectivament, que s’incorporen a la vigent
Relació de llocs de treball.
-

2n.-

2.015
6.019
6.020
7.005
9.002
10.014

Cap de Secció d’Esports
Encarregat/da Manteniment
Oficial/a 1ª Manteniment IEM
Tècnic/a Superior
Coordinador/a d’Equipaments Esportius
Auxiliar de Gestió d’Esports

Modificar, de forma parcial, les funcions i comeses del lloc de treball catalogat amb el
núm. de codi 6.015 denominat Operari/ària – Conserge , per adaptar-lo a les noves
exigències del servei, mantenint-se en lo restant les condicions actuals,
confeccionant-se a l’efecte una fitxa actualitzada descrita com Annex VII, que
s’adjunta i substituira a l’anterior i que s’incorpora a la vigent Relació de Llocs de
Treball.

SEGON: Aprovar, amb efectes econòmics i administratius de l’efectiva data de dissolució del
Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, la Relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès actualitzada conforme a les anteriors modificacions que
s’adjunta com Annex VIII.
TERCER: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període
d’exposició pública d’aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà
automàticament aprovat amb caràcter definitiu.

9

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 13
Vots en contra: 4
Abstencions: 4
_____________________
3

APROVACIÓ PROVISIONAL

3.1

EXP.: HAVV2012/02. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ
DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS PER A L'ANY 2012.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
CULTURALS PER A L’ANY 2012.
Expedient: HAVV2012/02.
ANTECEDENTS DE FET
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
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funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
FONAMENTS DE DRET
1. EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. L’article 175 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en què s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals.
3. Memòria del Regidor d’Hisenda i l’informe de la Intervenció municipal.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar les modificacions de:
-

Preu públic 3.2 Annex tarifes punt A i B.

El text de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com document 1.
SEGON: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals
anteriors i les modificacions de les Ordenances modificades, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les modificacions de les Ordenances esmentades, els
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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4

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

4.1

EXP.: IPMC2012/05. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT (ABSORCIÓ DEL
PME).

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS I
SUPLEMENTS DE CRÈDIT (ABSORCIÓ DEL PME).
Expedient: IPMC2012/05.
Vista la memòria elaborada pel Regidor d’hisenda de data 14 de juny de 2012 en la qual es fa
palesa la necessitat de modificar el pressupost d’enguany mitjançant crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit.
Vist l’informe emès per la intervenció de fons núm. 2012/40 en data 14 de juny 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 a 38 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.
Vist l'anterior es proposa l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 5 del Pressupost vigent
mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits segons l’annex.
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.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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5

CONVENI COL·LABORACIÓ

5.1

EXP.: SCCV120001. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES
AJUNTAMENTS PER A LA PRESENTACIÓ CONJUNTA D'UN
PROJECTE EUROPEU DINS CONVOCATÒRIA "LIFE".

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES AJUNTAMENTS PER A LA
PRESENTACIÓ CONJUNTA D'UN PROJECTE EUROPEU DINS CONVOCATÒRIA
"LIFE".
Expedient: SCCV120001.
A la vista dels antecedents i informes que consten a l’expedient, a proposta de la Regidoria de
Medi Ambient i Sostenibilitat, i, fent ús de les competències que, en aquesta matèria,
m’atribueix l’article 52.2 b, o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració, segons document annex, a subscriure entre
els Ajuntaments de Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sabadell, Ripollet, Montcada i
Reixac i Barberà del Vallès, per a la presentació conjunta d’un Projecte europeu dins la
convocatòria “LIFE” i la seva gestió posterior, en el supòsit que li sigui atorgada una
subvenció.
SEGON: Aprovar la despesa que representa la participació de l’Ajuntament de Barberà del
Vallès en l’elaboració del projecte a presentar en la convocatòria, per un import de 1.229,56
€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2012-450-172-48000 (Transmissions a famílies i
institucions).
TERCER: Facultar la senyora alcaldessa perquè pugui signar tots els documents pertinents i
dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents, inclosos els de
rectificació i/o esmena per possibles errors materials, si es donés el cas.
QUART: Notificar el contingut d’aquest acord als diferents Ajuntaments que intervenen en el
conveni, així com, a Intervenció de Fons i als Serveis tècnics municipals de Medi Ambient.

RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

13

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 21:15 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu en folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números
al
, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Ana del Frago Barés

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

José Núñez Alba

