Acta Ple 10/07/2007
Imprimir
ACTA DE LA SESSIÓ extraordinaria núm. 8 REALITZADA PER PLE DE
L'AJUNTAMENT EL DIA 10/07/2007.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 10/07/2007,
sota la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió extraordinaria de
PLE DE L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA REUNIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; REGIDOR
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; REGIDORA
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA
XAVIER GARCÉS TRILLO ; REGIDOR
MERÇE CUADRADO SETÓ ; CONCEJALA
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; REGIDOR
CRISTINA CONDE REGIDOR ; REGIDORA
SEBASTIÁN GALLARDO ASENSIO ; REGIDOR
JUAN JOSÉ RODRIGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; REGIDOR
CELESTINO A. SÁNCHEZ RAMOS ; REGIDOR
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; REGIDOR
PERE RAMON i NADAL ; REGIDOR
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.
ABSENTS:
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA
ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
ALCALDIA
2.- SESSIONS PLENÀRIES
2.01.- EXP.: XXXX. GRAVACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES I
COMUNICACIONS ALS MEMBRES CORPORATIUS.
3.- CELEBRACIÓ SESSIONS
3.01.- EXP.: XXXX. CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀRIES PLE MUNICIPAL I
JUNTA DE GOVERN LOCAL.

4.- COMISSIONS INFORMATIVES
4.01.- EXP.: XXXX. COMISSIONS INFORMATIVES.
5.- COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL COMPTES
5.01.- EXP.: XXXX. COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES.
6.- GRUPS MUNICIPALS
6.01.- EXP.: XXXX. GRUPS MUNICIPALS.
7.- RÈGIM DE DEDICACIÓ REGIDORS/REGIDORES
7.01.- EXP.: XXXX. RÈGIM DE DEDICACIÓ REGIDORS/ES.
8.- INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS
8.01.- EXP.: XXXX. INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS.
9.- LLOCS TREBALL PERSONAL EVENTUAL
9.01.- EXP.: XXXX. LLOCS TREBALL PERSONAL EVENTUAL.
9.02.- EXP.: XXXX. LLOCS DE TREBALL PERSONAL EVENTUAL DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.
10.- MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA MUNICIPAL
10.01.- EXP.: RHCT07005. MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
11.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS
11.01.- EXP.: XXXX. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A ÒRGANS
COL·LEGIATS.
12.- DONAR COMPTE DECRETS
12.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 1219, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LES DELEGACIONS EN
ELS/LES TINENTS/ES D'ALCALDE I REGIDORS/ES.
12.02.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDÍA
NÚM. 1220, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU AL NOMENAMENT DELS/DE
LES TINENTS/ES D'ALCALDE.
12.03.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 1221, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LA CONSTITUCIÓ I
DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA JGL.
12.04.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 1222, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LES DELEGACIONS DE LA
ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
12.05.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 1223, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE
PRESIDENT/A I VICEPRESIDENTS/ES DEL PME.

DICTÀMENS
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 16 de juny de
2007, de la qual prèviament s'ha tramès fotocòpia a tots els components de la
corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
2 SESSIONS PLENÀRIES
2.1 EXP.: XXXX. GRAVACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES I
COMUNICACIONS ALS MEMBRES CORPORATIUS.
GRAVACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES I COMUNICACIONS ALS
MEMBRES CORPORATIUS.
L’art.103 de la Constitución imposa a l'Administració l'obligació d'actuar conforme,
entre altres, al principio de eficacia.
L'esmentat mandat constitucional s'ha vingut incorporant, amb caràcter normatiu, en la
part dispositiva de diversos texts legals posteriors, que en l'actualitat configuren la base
operativa-legal de l'actuació de l'Administració Pública, d'entre els quals, en el que aquí
interessa, es pot citar:
- Art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Régimen Local.
- Art. 7.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 5.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
- Art. 4.1 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de juliol
de 2004 (BOP Núm. 265, de 4-11-2004).
- Art. 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Per tant l'eficàcia constitueix un dels principis, indiscutibles, d'actuació de
l'Administració Pública, en qualsevol dels seus àmbits d'actuació i, en conseqüència, és
una exigència legal que obliga a totes les institucions, òrgans i càrrecs del sector públic
a actuar amb plena submissió a l'esmentat principi.
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado dóna un pas normatiu més i en el seu art. 3 recull com a principis de
funcionament, el d' “eficiencia en la asignación y utilización de los recursos

públicos”i el de “racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y
de las actividades materiales de gestión”.
Al seu torn, l'Art. 59.1 de la ja citada Ley 30/92, referit a la qüestió específica de les
notificacions, estableix que aquestes “se practicarán por cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así
como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado”, obrint-se, amb
això, una àmplia gamma de possibilitats de gestió referides a la pràctica de les
notificacions i comunicacions.
Les anteriors referències normatives, aconsellen revisar els circuits administratius que
l'Administració Municipal de Barberà del Vallès ve realitzant per a la pràctica de les
notificacions i comunicacions entre l'Ajuntament i els membres corporatius que
l'integren, en la línia d'incorporar a la gestió ordinària les possibilitats que ofereixen les
noves tecnologies en l'àmbit de la comunicació, sense perjudici ni minva, lògicament,
de la seguretat jurídica.
En conseqüència, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER: Establir que totes les intervencions que es produeixin en les sessions, tant
ordinàries com extraordinàries, que celebri el Ple Municipal siguin gravades mitjançant
qualsevol sistema tècnic de gravació d’àudio que permeti la seva posterior reproducció.
Partint de les gravacions efectuades, el secretari de la corporació elaborarà l'acta de la
sessió conforme a l'estructura i continguts establerts a l'art. 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya; art. 50 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pel
qual s'aprova el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en matèria de
Régimen Local i art. 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual
s'aprova Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Les intervencions que es produeixin en el desenvolupament de les sessions es
reproduiran, de forma total o parcial a la corresponent acta, únicament, en l'idioma en el
qual s'expressi el/la intervinent.
S'exceptuen de la gravació les intervencions que, a l'empara de l'art. 14.3 del Reglament
Orgànic Municipal, puguin realitzar els ciutadans assistents al Ple Municipal, així com
les dels membres corporatius quan contestin a les mateixes.
SEGON: Establir que les convocatòries, amb el corresponent ordre del dia, per a les
sessions que celebri el Ple Municipal i la Junta de Govern Local, tant ordinàries com, en
el seu cas, extraordinàries es realitzin en format de paper, sense perjudici de la tramesa
paral·lela per correu electrònic i es notifiquin al lloc o adreça que a tal final designi cada
membre corporatiu, tal com estableix l'art. 80 i 113, respectivament, del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
La resta de comunicacions, inclosa la notificació de la preacta i de l'acta de les sessions,

es realitzaran als membres corporatius mitjançant correu electrònic, per al qual aquests
hauran de designar el corresponent compte i adreça. Això, sense perjudici d'obtenir, si
així ho desitgen, en cada cas, còpies en format de paper, prèvia comunicació a la
Secretària General.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
3 CELEBRACIÓ SESSIONS
3.1 EXP.: XXXX. CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀRIES PLE MUNICIPAL I
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
CELEBRACIÓ SESSIONS ORDINÀRIES PLE MUNICIPAL I JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes
que seguidament es relacionen:
- Art. 97, 98 i 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 78.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
- Art. 13 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de juliol de
2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
S'ACORDA:
PRIMER: Celebrar sessions ordinàries de la Corporació Municipal en Ple els últims
dimecres laborables de cada mes, a les 20 hores, a la Casa Consistorial.
SEGON: La Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries, a la Casa Consistorial,
els dimarts laborables de cada setmana, a les 13,30 hores. Les esmentades sessions
seran, alternativament, resolutives i deliberatives. A les sessions deliberatives assistirà
el secretari quan expressament sigui convocat per l'Alcaldia Presidència.
TERCER: El mes d'agost, a efectes de sessions, es considerarà període de vacances,
llevat que la Junta de Portaveus acordi una altra cosa diferent.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
4 COMISSIONS INFORMATIVES
4.1 EXP.: XXXX. COMISSIONS INFORMATIVES.
COMISSIONS INFORMATIVES.

Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes
que seguidament es relacionen:
- Art. 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Art. 60 i 100 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 123 i següents del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
- Art. 36 i següents del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28
de juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
S'ACORDA:
PRIMER: Crear, amb caràcter permanent, les Comissions Informatives següents:
A) COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. UN, que comprendrà els àmbits de gestió d':
- Hisenda municipal
- Promoció Econòmica
- Comerç i Mercats
- Concertació Econòmica i Social
- Oficina d’Atenció a la Ciutadania
- Societat del Coneixement i Noves Tecnologies.
Formaran part d'aquesta Comissió Informativa un membre per cada Grup Municipal,
que són els següents:
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sr. Juan José Rodríguez González
- Sr. Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez
- Sr. Celestino A. Sánchez Ramos
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sr. Oriol Rovira i Vera
Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Informativa el
Sr. Xavier Garcés Trillo.
Estarà assistida, que actuarà com a secretari de l'esmentada Comissió Informativa, pel
secretari general accidental de la Corporació, Sr. José Núñez Alba.
B) COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. DOS, que comprendrà els àmbits de gestió
de:
- Sòl i Urbanisme
- Projectes i Obres municipals
- Activitats

- Patrimoni municipal
- Mobilitat
- Règim Interior
- Recursos Humans (RRHH)
- Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals
- Seguretat Ciutadana i Policia Local
- Ordenació del trànsit de vehicles
- Secretaria General
- Protecció Civil
- Via Pública
- Habitatge
- Serveis i Medi Ambient i Sostenibilitat
Formaran part d'aquesta Comissió Informativa un membre per cada Grup Municipal,
que són els següents:
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sr. Sebastián Gallardo Asensio
- Sr. Adolfo Gallego Serrano
- Sr. Carles Fernández Gómez
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sr. Oriol Rovira i Vera
Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Informativa el
Sr. Antonio Báez Balbuena.
Estarà assistida, que actuarà com a secretari delegat de l’esmentada Comissió
Informativa, pel tècnic d'Administració General, Sr. José Antonio Martínez Martínez.
C) COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. TRES, que comprendrà els àmbits de gestió
de:
- Cultura
- Joventut
- Esports
- Benestar Social
- Salut i Consum
- Programes per a les persones de la Gent Gran
Formaran part d'aquesta Comissió Informativa un membre per cada Grup Municipal,
que són els següents:
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sra. Sílvia Fuster Alay
- Sr. Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez
- Sr. Carles Fernández Gómez
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sr. Oriol Rovira i Vera
Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Informativa la
Sra. Elvira Maza Martínez.

Estarà assistida, que actuarà com a secretari delegat de l’esmentada Comissió
Informativa, pel tècnic Àlex García Cañadas.
D) COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. QUATRE, que comprendrà els àmbits de
gestió de:
- Programes municipals per a la igualtat de les dones
- Programes municipals per a la infància i família
- Programes municipals per a Nouvinguts
- Educació
- Ciutadania i Civisme
- Participació Ciutadana
Formaran part d'aquesta Comissió Informativa un membre per cada Grup Municipal,
que són els següents:
- Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez.
- Sra. Margarita Albert Gracia
- Sr. Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez
- Sr. Celestino A. Sánchez Ramos
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sr. Oriol Rovira i Vera
Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Informativa la
Sra. María Mercedes Sánchez Martínez.
Estarà assistida, que actuarà com a secretari delegat de l’esmentada Comissió
Informativa, pel tècnic Sr. Lluís Carol Andrés.
SEGON: A les sessions de les Comissions Informatives, podran assistir, amb veu i
sense vot, els membres de la Corporació que ostentin delegacions en algunes de les
matèries compreses en l'àmbit de cadascuna de les Comissions Informatives.
TERCER: A l'estar formades les Comissions Informatives per igual nombre de
membres de cadascun dels Grups Municipals, s'aplicarà el sistema de vot ponderat, amb
allò que preveu l'article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (DOGC núm.
3887 de 20/5/2003).
QUART: Correspon a les Comissions Informatives l'estudi i dictamen previ dels
assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple Municipal o a la Junta de Govern Local
quan aquesta actuï per delegació d'aquell. Igualment emetran informe sobre assumptes
de la competència de la Junta de Govern Local o de l'Alcaldia Presidència quan
expressament li sigui sol·licitat per aquests òrgans.
CINQUÈ: El règim de sessions ordinàries de les Comissions Informatives, anteriorment
descrites, serà el següent:
- COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. UN, celebrarà sessió els dilluns de la setmana
anterior a la que celebri sessió el Ple Municipal, a les 19 hores, a la Casa Consistorial.
- COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. DOS, celebrarà sessió els dilluns de la

setmana anterior a la que celebri sessió el Ple Municipal, a les 20 hores, a la Casa
Consistorial.
- COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. TRES, celebrarà sessió els dimecres de la
setmana anterior a la que celebri sessió el Ple Municipal, a les 19 hores, a la Casa
Consistorial.
- COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. QUATRE, celebrarà sessió els dimecres de la
setmana anterior a la que celebri sessió el Ple Municipal, a les 20 hores, a la Casa
Consistorial.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
5 COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL COMPTES
5.1 EXP.: XXXX. COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES.
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES.
Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes
que seguidament es relacionen:
- Art. 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s´aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 127 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
- Art. 44 i següents del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28
de juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
S'ACORDA:
PRIMER: Constituir la Comissió Especial de Comptes, de la que formaran part els
membres de la Corporació següents:
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sr. Juan José Rodríguez González
- Sr. Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez
- Sr. Celestino A. Sánchez Ramos
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sr. Oriol Rovira i Vera
Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la presidència d'aquesta Comissió Especial de
Comptes el Sr. Xavier Garcés Trillo.
Estarà assistida per la interventora accidental de la Corporació, Sra. Núria Castellà i
Pouget, que actuarà com a secretària delegada de la mateixa.

SEGON: A l'estar formada la Comissió Especial de Comptes per igual nombre de
membres de cadascun dels Grups Municipals, s'aplicarà el sistema de vot ponderat, amb
allò que preveu l'article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (DOGC núm.
3887 de 20/5/2003).
TERCER: Les funcions i competències de la Comissió Especial de Comptes, així com
el seu règim de funcionament s'ajustaran amb allò legalment establert a aquest efecte.
QUART: Tot i la seva consideració de Comissió Especial, aquesta mantindrà vigent la
seva composició i funcions, per a cada exercici comptable, fins el final de la present
legislatura.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
6 GRUPS MUNICIPALS
6.1 EXP.: XXXX. GRUPS MUNICIPALS.
GRUPS MUNICIPALS
Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes
que seguidament es relacionen:
- Art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s´aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 23 i següents del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
- Art. 52 i següents del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28
de juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
S'ACORDA:
PRIMER: Crear els Grups Polítics Municipals següents:
A) PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL
(PSC-PM), en el qual s'integren els/les 11 regidors/es electes, que van concórrer a les
eleccions a la llista d'aquest partit, i que són els/les següents:
- Sra. Ana del Frago Barés
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sr. Ignacio Navarro Castro
- Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez
- Sr. Joan Colomer Gallego
- Sra. Mónica Maya González
- Sr. Xavier Garcés Trillo

- Sra. Mercè Cuadrado Setó
- Sr. Joan Josep Lázaro Moncada
- Sra. Cristina Conde Regidor
Actuarà com a portaveu el Sr. Antonio Báez Balbuena.
B) PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ (PCPB), en el qual s'integren
els/les 4 regidors/es electes, que van concórrer a les eleccions a la llista d'aquest partit, i
que són els/les següents:
- Sr. Sebastián Gallardo Asensio
- Sr. Juan José Rodríguez González
- Sra. Margarita Albert Gracia
- Sra. Sílvia Fuster Alay
Actuarà com a portaveu el Sr. Sebastián Gallardo Asensio.
C) PARTIDO POPULAR (PP), en el qual s'integren els 2 regidors electes, que van
concórrer a les eleccions a la llista d'aquest partit, i que són els següents:
- Sr. Adolfo Gallego Serrano
- Sr. Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez
Actuarà com a portaveu el Sr. Adolfo Gallego Serrano.
D) INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA - ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL (ICV-EUiA-EPM), en
el qual s'integren els 2 regidors electes que van concórrer a les eleccions a la llista
d'aquesta coalició, i que són els següents:
- Sr. Celestino A. Sánchez Ramos
- Sr. Carles Fernández Gómez
Actuarà com a portaveu el Sr. Celestino A. Sánchez Ramos.
E) CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), en el qual s'integra 1 regidor electe, que va
concórrer a les eleccions a la llista d'aquest partit, i que és el següent:
- Sr. Pere Ramon i Nadal
Actuarà com a portaveu el Sr. Pere Ramon i Nadal.
F) ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM), en el qual s'integra 1 regidor electe, que va concórrer a les eleccions a la
llista d'aquest partit, i que és el següent:
- Sr. Oriol Rovira i Vera
Actuarà com a portaveu el Sr. Oriol Rovira i Vera.

SEGON: Els respectius portaveus dels Grups Polítics Municipals integraran la Junta de
Portaveus, regulada en els articles 57 i 58 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en
sessió plenària de 28 de juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
Per delegació de l'Alcaldia ostentarà la Presidència de la Junta de Portaveus, el Sr.
Antonio Báez Balbuena.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
7 RÈGIM DE DEDICACIÓ REGIDORS/REGIDORES
7.1 EXP.: XXXX. RÈGIM DE DEDICACIÓ REGIDORS/ES.
RÈGIM DE DEDICACIÓ REGIDORS/ES.
Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes
que seguidament es relacionen:
- Art.75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Art. 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s´aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 13 i següents del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
- Art. 59 i següents del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28
de juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
S'ACORDA:
PRIMER: Establir el règim de dedicació exclusiva a les tasques municipals per als
càrrecs electes següents:
- Alcaldia Presidència
- 1 regidoria
SEGON: Establir el règim de dedicació parcial, en el percentatge que s'indica, per a les
regidories següents:
- 3 regidories al 60 %
- 1 regidoria al 50 %
- 6 regidories al 30 %
TERCER: Els membres de la Corporació amb dedicació exclusiva o parcial percebran
les retribucions que a aquest efecte acordi el Ple Municipal, causaran alta en el Règim
General de la Seguretat Social i seran designats mitjançant resolució de l'Alcaldia
Presidència.

VOTACIÓ:
Vots a favor: 15
Vots en contra:
Abstencions: 5
_____________________
8 INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS
8.1 EXP.: XXXX. INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS.
INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS.
Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes
que seguidament es relacionen:
- Art.75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Art. 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s´aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 13.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual s'aprova el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
- Art. 56, 60 i 62 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de
juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar per als membres de la Corporació i Grups Polítics Municipals les
retribucions, indemnitzacions i assignacions següents:
Retribucions membres de la Corporació.
a) L'Alcaldia Presidència, percebrà 14 mensualitats iguals de 5.092,37 euros bruts
cadascun, que es reportaran per mesos naturals, excepte en els mesos de juny i desembre
que el seu import serà doble, sempre que al moment de la seva liquidació (juny i
desembre respectivament) es tingui computat un any a l'exercici del càrrec, en cas
contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al temps real
d'acompliment del càrrec.
b) La regidoria amb dedicació exclusiva, percebrà 14 mensualitats iguals de 4.328,51
euros bruts cadascun, que es reportaran per mesos naturals excepte en els mesos de juny
i desembre que el seu import serà doble, sempre que al moment de la seva liquidació
(juny i desembre respectivament) es tingui computat un any a l'exercici del càrrec, en
cas contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al temps real
d'acompliment del càrrec.
c) Les regidories amb dedicació parcial al 60 %, percebran 14 mensualitats iguals de

2.597,11 euros bruts cadascun, que es reportaran per mesos naturals excepte en els
mesos de juny i desembre que el seu import serà doble, sempre que al moment de la
seva liquidació (juny i desembre respectivament) es tingui computat un any a l'exercici
del càrrec, en cas contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al
temps real d'acompliment del càrrec.
d) La regidoria amb dedicació parcial al 50 %, percebrà 14 mensualitats iguals de
2.164,26 euros bruts cadascun, que es reportaran per mesos naturals excepte en els
mesos de juny i desembre que el seu import serà doble, sempre que al moment de la
seva liquidació (juny i desembre respectivament) es tingui computat un any a l'exercici
del càrrec, en cas contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al
temps real d'acompliment del càrrec.
e) Les regidories amb dedicació parcial al 30 %, percebran 14 mensualitats iguals de
1.298,55 euros bruts cadascun, que es reportaran per mesos naturals excepte en els
mesos de juny i desembre que el seu import serà doble sempre que al moment de la seva
liquidació (juny i desembre respectivament) es tingui computat un any a l'exercici del
càrrec, en cas contrari la segona mensualitat es liquidarà en quantia proporcional al
temps real d'acompliment del càrrec.
2. Indemnitzacions membres de la Corporació
a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple Municipal, exceptuant els membres de
la Corporació que tinguin dedicació exclusiva o parcial a les tasques municipals,
percebran 200 euros.
b) Per l'acompliment dels càrrecs/funcions que es relacionen, les quanties que per a cada
un/a s'indica:
- Portaveu del Grup Municipal, 250 euros mensuals
- Membre de la Junta de Govern Local, 250 euros mensuals
- Presidència Comissió Informativa, 225 euros mensuals
c) A més de l'anterior, els membres de la Corporació, prèvia justificació, percebran
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionats en l'exercici del seu càrrec,
segons les normes d'aplicació general en les Administracions Públiques.
Les retribucions i indemnitzacions anteriorment aprovades per als membres de la
Corporació s'actualitzaran anualment conforme a l'IPC de l’any anterior corresponent a
Catalunya.
3. Assignació Grups Polítics Municipals
Els Grups Polítics Municipals percebran una assignació mensual calculada a raó de 800
euros mensuals, igual per a cada un, mes 360 euros per cada regidor, que totalitza per a
cadascun d'ells, la quantia que es relaciona:
- PSC-PM: 4.760 euros.
- PCPB: 2.240 euros.
- PP: 1.520 euros.
- ICV-EUiA-EPM: 1.520 euros.

- CiU: 1.160 euros.
- ERC-AM: 1.160 euros.
Aquesta quantia es reportarà cadascun dels mesos naturals de l'any y seran actualitzades
anualment segons l'IPC de l’any anterior corresponent a Catalunya.
SEGON: Publicar l'anterior acord de retribucions en el Butlletí Oficial de la Província i
en el Tauler d'anuncis de la Corporació, en compliment d'allò que preveu l'art.75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
VOTACIÓ:
Vots a favor: 16
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________
9 LLOCS TREBALL PERSONAL EVENTUAL
9.1 EXP.: XXXX. LLOCS TREBALL PERSONAL EVENTUAL.
LLOCS TREBALL PERSONAL EVENTUAL.
Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes
que seguidament es relacionen:
- Art. 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, per la qual s'aprova l’Estatuto Básico del
Empleado Público.
- Arts. 89 i 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
- Arts. 282, 304 i 305 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Arts. 9 a 15 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar els llocs de treball reservats a personal eventual que es relacionen a
continuació:
1. Denominació: ASSESSOR/A GESTIÓ DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Tipus de personal: Personal de confiança o assessorament especial
Dotació: 1
Dedicació: Completa
Grup classificació: A/B
CD: 28
CE: 1.730,00 euros bruts/mes

Funcions: Assessorament, gestió i assistència en el disseny, direcció i gestió de
l'organització tècnica i administrativa municipal en l'àmbit de Serveis Territorials,
d'acord amb les directrius fixades per l'equip de govern.
2. Denominació: ASSESSOR/A GESTIÓ DE SERVEIS D'ATENCIÓ A LES
PERSONES
Tipus de personal: Personal de confiança o assessorament especial
Dotació: 1
Dedicació: Completa
Grup classificació: A/B
CD: 28
CE: 1.634,06 euros bruts/mes
Funcions: Assessorament, gestió i assistència en el disseny, direcció i gestió de
l'organització tècnica i administrativa municipal en l'àmbit de Serveis d'Atenció a les
Persones, d'acord amb les directrius fixades per l'equip de govern.
SEGON: El nomenament del personal eventual és lliure i correspondrà a l'Alcaldia
Presidència de la Corporació, i s'ha de donar compte al Ple a la primera sessió ordinària
que aquest celebri.
TERCER: El cessament o la separació del personal eventual és discrecional i serà resolt
per l'òrgan que ho va nomenar en qualsevol moment del mandat corporatiu, del que es
donarà compte al Ple, sense que això atorgui al personal cessat o separat cap dret a cap
tipus d'indemnització o compensació econòmica.
En tot cas, el nomenament quedarà extingit automàticament en els supòsits que preveu
l'apartat tercer de l'art. 10 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
El cessament voluntari de la persona nomenada haurà de ser comunicat per aquesta a la
Corporació amb una antelació mínima de 30 dies.
QUART: Al personal eventual li serà d'aplicació, per analogia, el règim estatutari dels
funcionaris de carrera, d'acord amb les condicions especials que concorrin en el seu
nomenament i amb l'abast que determini l'òrgan que ho va nomenar, excepte al que fa
referència al gaudi de llicències per estudis relacionades amb el lloc de treball i per
assumptes propis.
CINQUÈ: Incorporar els llocs de treball reservats a personal eventual aprovats pel
present acord a la Relació de Llocs de Treball vigent a l'Ajuntament de Barberà del
Vallès.
SISÈ: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord.
VOTACIÓ:
Vots a favor: 13
Vots en contra:
Abstencions: 7
_____________________
9.2 EXP.: XXXX. LLOCS DE TREBALL PERSONAL EVENTUAL DEL

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.
LLOCS DE TREBALL PERSONAL EVENTUAL DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS.
Conforme allò que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes
que seguidament es relacionen:
- Art. 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, per la qual s'aprova l’Estatuto Básico del
Empleado Público.
- Arts. 89 i 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
- Arts. 282, 304 i 305 del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Arts. 9 a 15 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Vista la proposta efectuada al Ple de la Corporació pel president del Patronat Municipal
d'Esports de Barberà del Vallès relativa als llocs de treball reservats a personal eventual
de l'esmentat Patronat.
En ús de la competència material atribuïda al Ple de la Corporació per l'apartat a) del
punt 1 de l'art. 7 dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports de Barberà del Vallès.
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar, a proposta de la Presidència del Patronat Municipal d'Esports de
Barberà del Vallès, els llocs de treball reservats a personal eventual que es relacionen a
continuació:
Denominació: DIRECTOR/A-GERENT
Tipus de personal: Personal directiu per a àrees o serveis complexos
Dotació: 1
Dedicació: Completa
Grup classificació: A
CD: 28
CE: 1.529,95 euros bruts/mes
Funcions: Coordinar els diferents àmbits del Patronat i, en general, l'aparell
administratiu i funcional, establint objectius i orientacions globals de gestió en
coordinació amb les línies polítiques de l'equip de govern.
SEGON: El nomenament del personal eventual és lliure i correspondrà a la Presidència
del Patronat Municipal d'Esports de Barberà del Vallès, i es donarà compte al Consell
d'Administració de l'esmentat Patronat i al Ple de la Corporació a la primera sessió
ordinària que aquests celebrin.
TERCER: El cessament o la separació del personal eventual és discrecional i serà resolt

per l'òrgan que ho va nomenar en qualsevol moment del mandat corporatiu, del que es
donarà compte al Consell d'Administració del Patronat i al Ple de la Corporació, sense
que això atorgui al personal cessat o separat cap dret a cap tipus d'indemnització o
compensació econòmica.
En tot cas, el nomenament quedarà extingit automàticament en els supòsits que preveu
l'apartat tercer de l'art. 10 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
El cessament voluntari de la persona nomenada haurà de ser comunicat per aquesta a la
Corporació amb una antelació mínima de 30 dies.
QUART: Al personal eventual li serà d'aplicació, per analogia, el règim estatutari dels
funcionaris de carrera, d'acord amb les condicions especials que concorrin en el seu
nomenament i amb l'abast que determini l'òrgan que ho va nomenar, excepte al que fa
referència al gaudi de llicències per estudis relacionades amb el lloc de treball i per
assumptes propis.
CINQUÈ: Incorporar el lloc de treball reservat a personal eventual aprovat pel present
acord a la Relació de Llocs de Treball vigent en el Patronat Municipal d'Esports de
Barberà del Vallès.
SISÈ: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord.
VOTACIÓ:
Vots a favor: 13
Vots en contra: 4
Abstencions: 3
_____________________
10 MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA MUNICIPAL
10.1 EXP.: RHCT07005. MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
MODIFICACIÓ ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
Expedient: RHCT07005.
La constitució del nou cartapaci municipal derivat de les eleccions celebrades el passat
dia 27 de maig de 2007 ha suposat, en l’exercici de les facultats legalment atribuïdes a
l’Alcaldia/Presidència, una nova distribució de delegacions i competències polítiques
que, lògicament, incideixen en l’organigrama municipal vigent 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 aquesta nova distribució competèncial i jeràrquica efectuada des del
nivell superior o polític de l’organització cal fer les adaptacions oportunes en
l’organigrama municipal 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 el
canvi de denominació de la secció d’Activitats, Serveis, Consum i medi ambient,
denominada ara Secció d’Activitats, Serveis i Medi Ambient, en atenció a la nova
distribució competencial i, en l’adscripció de l’Oficina de Comunicació i Imatge a la
dependència jeràrquica directa de l’alcaldia presidència, així com, en 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, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
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 canvia la denominació de la Secció d’Activitats, Serveis, Consum i Medi
Ambient adscrita a l’Àrea de Serveis Territorials, com a conseqüència de la
redistribució de competències, que passa a denominar-se:
Secció d’ACTIVITATS, SERVEIS I MEDI AMBIENT
B/ S’adscriu l’àmbit de gestió municipal que seguidament es relaciona a la dependència
jeràrquica directa de l’alcaldia presidència:
Oficina de COMUNICACIÓ I IMATGE
SEGON: Facultar a la Junta de Govern Local per a què, en el nivell operatiu, realitzi
una revisió i actualització de l’adscripció dels diversos programes/activitats que
comprenen l’activitat administrativa municipal a qualsevol de les àrees/seccions/unitats
que componen l’estructura municipal, determinant així l’àmbit competencial específic
de matèries per a cadascuna d’aquestes i els respectius recursos assignats amb
l’adscripció dels corresponents llocs de treball, en funció del seu contingut i atenent a
criteris d’idoneïtat, repartiment equitatiu de les càrregues de treball i disponibilitat de
recursos existents en cada moment.
TERCER: Aprovar l’organigrama municipal actualitzat conforme a les anteriors
modificacions i que s’adjunta com annex I.
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
11 DESIGNACIÓ REPRESENTANTS
11.1 EXP.: XXXX. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A ÒRGANS

COL·LEGIATS.
DESIGNACIÓ REPRESENTANTS A ÒRGANS COL·LEGIATS.
De conformitat amb allò que estableixen els arts. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de régim local de Catalunya
i resta de normativa concordant d'aplicació, es proposa al Ple municipal el
nomenament/designació de representans, que per a cada cas s'indica/quen als/a les
empreses/organismes/entitats següents:
1. SABEMSA
Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena, en qualitat de President, el Sr. Celestino A.
Sánchez Ramos, en qualitat de Vicepresident i el Sr. Sebastián Gallardo Asensio, en
qualitat de vocal, com a representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en
l'esmentada empresa.
2. FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
Conforme al que preveuen els articles 16, 17, 18 i 19 dels Estatuts de la Fundació
Barberà Promoció, s'adopta l'acord següent:
Primer: Declarar extingit el mandat i en conseqüència aprovar el cessament, sense
perjudici dels que posteriorment resultin novament designats, dels actuals membres del
Patronat de la Fundació Barberà Promoció, la relació de la qual és la següent:
- Sra. Ana del Frago Barés,
- Sr. Antonio Báez Balbuena,
- Sra. Mónica Maya González,
- Sr. Antonio Caballero Tapia,
- Sr. Raimundo Perales Alférex,
- Sr. Juan Gallego Fernández,
- Sr. Juan José Rodríguez González,
- Sr. José María Calsina Rovira,
- Sr. José María Figuera i Vila
Segon: Nomenar per al càrrec de Patró de la Fundació Barberà Promoció a les persones
següents:
- Sra. Ana del Frago Barés, DNI núm. 46330502-S, amb domicili al Pg. Dr. Moragas,
157 A, 4t 1a, de Barberà del Vallès, data de naixement 17-06-1962, nacionalitat
espanyola; que ocuparà la Presidència de l'esmentat Patronat d'acord amb allò que
preveu l'article 17 dels Estatuts d'aquesta Fundació.
- Sr. Xavier Garcés Trillo; DNI núm. 33875837-B, amb domicili al Pg. Dr. Moragas,
157 A, 4t 3a, de Barberà del Vallès, data de naixement 16-02-1963, nacionalitat
espanyola; que ocuparà la Vicepresidència del mencionat Patronat per designació de la
Presidenta en compliment d'allò que estableix l'abans mencionat article 17 dels Estatuts
d'aquesta Fundació.

- Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez; DNI núm. 40943102-C, amb domicili a la Rda.
de l'Est, 5, de Barberà del Vallès, data de naixement 11-11-1950, nacionalitat espanyola.
- Sra. Mónica Maya González; DNI núm. 44991506-X, amb domicili al c. Pere
Sanfeliu, 4-6, 2n 2a, de Barberà del Vallès, data de naixement 17-12-1978, nacionalitat
espanyola.
- Sr. Adolfo Gallego Serrano; DNI núm. 01624894-J, amb domicili al Pg. Dr. Moragas,
204-212, B, 2n 4a, de Barberà del Vallès, data de naixement 04-04-1952, nacionalitat
espanyola.
Els anteriors Patrons ocuparan el càrrec en qualitat de membres electes de l'Ajuntament
de Barberà del Vallès.
- Sra. Resurrección Martínez Sánchez; DNI núm. 37790475-A, amb domicili al Pg. Dr.
Moragas, 234, 4t 1a, de Barberà del Vallès, data de naixement 08-07-1956, nacionalitat
espanyola.
- Sr. Isidre Salomó Alsina; DNI núm. 38998137-G, amb domicili a la Rambleta Pi i
Molist, 10, de Barberà del Vallès, data de naixement 31-12-1944, nacionalitat
espanyola.
- Sr. Juan Gallego Fernández; DNI núm. 37583017-M, amb domicili al c. Pintor
Fortuny, 53, A, de Barberà del Vallès, data de naixement 22-03-1943, nacionalitat
espanyola.
- Sr. Joan Pastor Pobla; DNI núm. 39006773-S, amb domicili al c. Roquetes, 76, de
Barberà del Vallès, data de naixement 27-08-1949, nacionalitat espanyola.
Els anteriors quatre últims Patrons ocuparan el càrrec en qualitat de Tècnics idonis per a
formar part del Patronat.
Tercer: La totalitat dels nomenats formaran part del Patronat de la Fundació Barberà
Promoció.
Presents a l'acte els avantdits Srs/es Ana del Frago Barés, Xavier Garcés Trillo, M.
Mercedes Sánchez Martínez, Mónica Maya González i Adolfo Gallego Serrano
cadascun d'ells expressament manifesta acceptar el càrrec de Patró pel qual ha estat
designat amb l'obligació de complir fidelment les obligacions inherents d'aquest, i
declara que no l'afecta cap incompatibilitat legal per a l'exercici d'aquest càrrec.
Quart: Facultar tan àmpliament com en dret en allò que calgui, al Sr. José Núñez Alba,
per elevar a document públic, si fos necessari, els anteriors acords, així com també per a
la signatura i formalització de quants documents siguin precisos amb ordre a l'efectiva
execució dels acords adoptats.
3. CONSORCI PARC CENTRAL
Nomenar

- Sra. Ana del Frago Barés
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sr. Joan Colomer Gallego
- Sr. Jordi Llonch Soler
com a representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l'esmentat Consorci.
4. PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
Conforme al que preveuen els articles 12 i 14 dels Estatuts del Patronat Municipal
d'Esports, s'acorda:
Primer: Designar
- Sr. Joan Josep Lázaro Moncada
- Sra. Margarita Albert Gracia
- Sr. Adolfo Gallego Serrano
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sr. Oriol Rovira i Vera
representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l'esmentat Patronat.
Segon: Els esmentats anteriorment, en qualitat de vocals, junt amb el Sr. Ignacio
Navarro Castro, en qualitat de President, la Sra. Elvira Maza Martínez i el Sr. Celestino
A. Sánchez Ramos, en qualitat de Vicepresidents, designats mitjançant resolució de
l'Alcaldia núm. 1223, de data 28 de juny de 2007, formaran part del Consell
d'Administració de l'esmentat Patronat.
5. FUNDACIÓ BARBERÀ SOLIDÀRIA
Conforme al que preveuen els arts. 12 i 13 dels Estatuts de la Fundació Barberà
Solidària, s'adopta l'acord següent:
Primer: Declarar extingit el mandat i en conseqüència aprovar el cessament, sense
perjudici dels que posteriorment resultin novament designats, dels actuals membres del
Patronat de la Fundació Barberà Solidària, la relació de la qual és la següent:
- Sra. Ana del Frago Barés
- Sra. Mónica Maya González
- Sra. Marian Rodríguez Rodríguez
- Sra. Fátima Palacios González
- Sr. Adolfo Gallego Serrano
- Sr. Oriol Rovira i Vera
- Sra. Mª José Velázquez Contreras
- Sr. Antonio Ayora Rico
- Sr. Josep Robert i Ferrer
- Sra. Mª Teresa Colomer i Mur

Segon: Nomenar per al càrrec de Patró de la Fundació Barberà Solidària les persones
següents:
- Sra. Ana del Frago Barés, en qualitat de Presidenta del Patronat, DNI núm. 46330502S, amb domicili al Pg. Dr. Moragas, 157 A, 4t 1a, de Barberà del Vallès, data de
naixement 17-06-1962, nacionalitat espanyola. La Sra. del Frago ostentarà la
Presidència del Patronat donada la seva qualitat de alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, conforme estableix l’art. 13 dels estatuts de la
Fundació.
- Sra. Mónica Maya González, DNI núm. 44991506-X, amb domicili al c. Pere
Sanfeliu, 4-6, 2n 2a, de Barberà del Vallès, data de naixement 17-12-1978, nacionalitat
espanyola.
- Sra. Margarita Albert Gracia, DNI núm. 37782304-C, amb domicili al Pg. Dr.
Moragas, 225, 3r 2a, de Barberà del Vallès, data de naixement 21-03-1954, nacionalitat
espanyola.
- Sr. Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez, DNI núm. 39033102-D, amb domicili al c. Fatjó,
91, de Sabadell, data de naixement 18-03-1957, nacionalitat espanyola.
- Sr. Celestino A. Sánchez Ramos, DNI núm. 39010336-J, amb domicili a la ctra.
Barcelona, 63, C, 5 G, de Barberà del Vallès, data de naixement 24-07-1950,
nacionalitat espanyola.
- Sr. Oriol Rovira i Vera, DNI núm. 34758222-R, amb domicili al c. Ramon i Cajal, 2,
de Barberà del Vallès, data de naixement 04-12-1973, nacionalitat espanyola.
Els anteriors Patrons són nomenats en qualitat de membres electes de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès.
- Sra. Mª José Velázquez Contreras, DNI núm. 36931223-P, amb domicili al c.
Marquesos de Llió, 3, de Barberà del Vallès, data de naixement 17-08-1958,
nacionalitat espanyola.
- Sr. Josep Robert i Ferrer, DNI núm. 33862356-P, amb domicili al c. Gambús, 45, de
Sabadell, data de naixement 08-03-1959, nacionalitat espanyola.
- Sr. Joan Ruiz Marticella, DNI núm. 35041931-M, amb domicili a c. Pere Sanfeliu, 35,
2n 3a, de Barberà del Vallès, data de naixement 20-04-1962, nacionalitat espanyola.
Els tres últims Patrons són nomenats en qualitat de Tècnics amb capacitat professional
adequada.
Tercer: La totalitat dels nomenats formaran part del Patronat de la Fundació Barberà
Solidària.
Quart: Facultar tan àmpliament com en dret en allò que calgui, al Sr. Josep Robert i
Ferrer per elevar a document públic, si fos necessari, els anteriors acords, així com
també per a la signatura i formalització de quants documents siguin precisos amb ordre

a l'efectiva execució dels acords adoptats.
6. AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU)
Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentada Agrupació.
7. ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES
Nomenar la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, com a representant de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès en l'esmentada Associació.
8. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA VALLÈS OCCIDENTAL
Nomenar la Sra. Elvira Maza Martínez, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentat Centre.
9. COMISSIÓ DE GESTIÓ LOCAL DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN
Nomenar la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, com a representant de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès en l'esmentada Comissió.
10. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Nomenar
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sr. Juan José Rodríguez González
- Sr. Jerónimo Fco. Salcedo Antúnez
- Sr. Carles Fernández Gómez
- Sr. Pere Ramon i Nadal
- Sr. Oriol Rovira i Vera
com a representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l'esmentat Consell.
11. CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE NIVELL
NO UNIVERSITARI DE BARBERÀ DEL VALLÈS
Nomenar la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, com a representant de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès en l'esmentat Consell i com a substitutes a la Sra. Ana Echaniz Sanz,
Sra. Mercè Gibert Feixas i la Sra. Cristina Bernabé Pérez.
12. CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL
Nomenar la Sra. Ana del Frago Barés, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentat Consell.
13. CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Nomenar

- Sra. Mónica Maya Gónzalez
- Sra. Sílvia Fuster Alay
- Sr. Carles Fernández Gómez
- Sra. Lluïsa Tugas i Bigorra
- Sra. Mercè Roura Umbert
- Sr. Francisco Pineda Ramos
com a representants de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l'esmentat Consell.
14. CONSORCI DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESOS
Nomenar el Sr. Joan Colomer Gallego, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentat Consorci.
15. CONSORCI DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL
Nomenar la Sra. Cristina Conde Regidor, com a representant de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès en l'esmentat Consorci.
16. CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL
Nomenar el Sr. Xavier Garcés Trillo, com a representant de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès en l'esmentat Consorci.
17. CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Nomenar la Sra. Elvira Maza Martínez, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentat Consorci.
18. CONSORCI PER L’OCUPACIÓ (Consell Comarcal del Vallès Occidental)
Nomenar el Sr. Xavier Garcés Trillo, com a representant de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès en l'esmentat Consorci.
19. ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS I
TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS
Nomenar la Sra. Ana del Frago Barés, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentada Entitat.
20. ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES
Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en les Entitats Urbanístiques Col·laboradores, la relació de la qual, a títol
merament enunciatiu, seguidament es transcriuen:
- (EUCABA) Entitat Urbanística de Compensació Castell de Barberà (Sector Provasa).
- Entitat Urbanística de Compensació del PP Can Salvatella-Torre Mateu.
- Entitat Urbanística de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 3 (Sector Nord Riu

Ripoll).
- Entitat Urbanística de Conservació del Polígon Industrial Santiga (Sector Provasa).
- Entitat Urbanística de Conservació del PP Can Salvatella-Torre Mateu.
- Entitat Urbanística de Conservació del PP Baricentro.
- Entitat Urbanística de Compensació del pla parcial de delimitació Centre Logístic
“Sector Can Rabella”
21. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Nomenar la Sra. Ana del Frago Barés, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentat Fons.
22. LOCALRED
Nomenar el Sr. Joan Josep Lázaro Moncada, com a representant de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès en l'esmentada Entitat.
23. MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL RIPOLL-RIU SEC
Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena i el Sr. Jordi Llonch Soler, com a representants
de l'Ajuntament de Barberà del Vallès en l'esmentada Mancomunitat.
24. MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL RIU TER
Nomenar el Sr. Joan Colomer Gallego, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentada Mancomunitat.
25. PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE
BARCELONA
Nomenar el Sr. Xavier Garcés Trillo, com a representant de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès en l'esmentat Pacte.
26. PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ
Nomenar el Sr. Antonio Báez Balbuena, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentat Pla.
27. XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT
Nomenar el Sr. Joan Colomer Gallego, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentada Xarxa.
28. XARXA DELS DRETS HUMANS
Nomenar la Sra. Ana del Frago Barés, com a representant de l'Ajuntament de Barberà
del Vallès en l'esmentada Xarxa.
29. XARXA DELS MERCATS

Nomenar el Sr. Xavier Garcés Trillo, com a representant de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès en l'esmentada Xarxa.
30. XARXA LOCAL PER A LA DIVERSITAT I LA CIUTADANIA
PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Nomenar la Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, com a representant de l'Ajuntament de
Barberà del Vallès en l'esmentada Xarxa.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
12 DONAR COMPTE DECRETS
12.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 1219, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LES DELEGACIONS EN
ELS/LES TINENTS/ES D'ALCALDE I REGIDORS/ES.
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1219, DE 28 DE
JUNY DE 2007, RELATIU A LES DELEGACIONS EN ELS/LES TINENTS/ES
D'ALCALDE I REGIDORS/ES.
Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1219, de data 28 de juny de 2007, el
text íntegre del qual es transcriu a continuació:
' Vist el que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes que
seguidament es relacionen:
- Art. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local
- Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 43 i 44, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
- Arts. 30, 31, 32, 33, 34 i 35 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió
plenària de 28 de juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
Considerant, sobre la base de les disposicions precitades, que l’Alcaldia Presidència
ostenta la facultat de delegar en els/les regidors/es determinades atribucions, conforme
al marc legal d'aplicació, així com d'establir l'àmbit i abast d'aquestes delegacions.
Considerant, respecte d'aquestes atribucions conferides legalment a l’Alcaldia
Presidència, que amb vista a facilitar un millor seguiment de la gestió ordinària, així
com una major fluïdesa i celeritat en la tramitació dels assumptes, és aconsellable
efectuar delegacions en els/les regidors/es que participen en el govern municipal.
En conseqüència, sobre la base dels preceptes citats i a les consideracions exposades,
RESOLC

Primer: Delegar, conforme al marc legal establert, en els/les tinents/es d'alcalde /
regidors/es que es relacionen, les atribucions que per a cadascun/a s’indica:
I.- EN EL TINENT D’ALCALDE SR. ANTONIO BÁEZ BALBUENA
1.- La competència específica de gestió en matèria de:
- Sòl i Urbanisme
- Projectes i Obres municipals
- Activitats
- Patrimoni Municipal
- Mobilitat
- Règim interior
- Recursos Humans (RRHH)
- Salut laboral i prevenció de riscos
- Seguretat Ciutadana i Policia Local
- Ordenació del trànsit de vehicles
- Secretaria General
L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les
unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així
com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència
resolutiva.
2.- La competència general de coordinació en matèria de:
- Protecció civil
- Via pública
- Habitatge
- Serveis
- Medi ambient i Sostenibilitat
La competència de coordinació comporta la facultat de supervisar la planificació dels
objectius, l'assignació de recursos, l'execució dels programes d'actuació i les propostes
de resolució en les matèries indicades.
L’ANNEX-1 conté relació complementària de les matèries delegades, a efectes
merament il·lustratius interns.
3.- La competència per dictar instruccions, resolucions o actes administratius, així com
formalitzar contractes i convenis en matèria de gestió ordinària de Sòl i Urbanisme,
Projectes i Obres municipals, Activitats, Patrimoni Municipal, Mobilitat, Règim
Interior, Recursos Humans (RRHH), Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals,
Seguretat Ciutadana i Policia Local, Ordenació del trànsit de vehicles, Protecció Civil,
Via Pública, Habitatge, Serveis, Medi Ambient i sostenibilitat.
4. - La competència en matèria de contractació, comprenent aquesta aquelles
contractacions que, per raó d'urgència i de la quantia, puguin tramitar-se per

procediment negociat i els contractes menors en els àmbits o matèries la gestió del qual
i coordinació li han estat delegades.
La competència delegada en matèria de contractació, comporta la facultat d'aprovar i
resoldre tots els instruments jurídics, documents i tràmits de procediment necessaris per
a l'efectiva execució de la contractació objecte de delegació.
5. - La competència per a l'autorització i disposició de despeses referides a l'àmbit de la
contractació delegada.
6. - La competència per al reconeixement d'obligacions derivades de les despeses
legalment compromeses en l'àmbit de les matèries la gestió del qual i coordinació té
delegades.
L'ANNEX-2 conté relació complementària de les facultats resolutives delegades, a
efectes merament il·lustratius interns.
Amb caràcter general, queda exclosa la facultat resolutiva la competència de la qual té
expressament delegada l'Alcaldia Presidència en la Junta de Govern Local.

II.- EN LA TINENTA D’ALCALDE SRA. ELVIRA MAZA MARTÍNEZ
1.- La competència específica de gestió en matèria de:
- Cultura
- Joventut
L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les
unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així
com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència
resolutiva.
2.- La competència general de coordinació en matèria d’:
- Esports
- Benestar Social
- Salut i Consum
- Programes per a les persones de la Gent Gran
La competència de coordinació comporta la facultat de supervisar la planificació dels
objectius, l'assignació de recursos, l'execució dels programes d'actuació i les propostes
de resolució en les matèries indicades.

III.- EN EL TINENT D’ALCALDE SR. CELESTINO A. SÁNCHEZ RAMOS
1.- La competència específica de gestió en matèria de:

- Participació Ciutadana
- Protecció civil
Aquesta competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les
unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així
com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència
resolutiva.
L'ANNEX-3 conté relació complementària de les matèries delegades, a efectes
merament il·lustratius interns.

IV.- EN EL TINENT D’ALCALDE SR. XAVIER GARCÉS TRILLO
1.- La competència específica de gestió en matèria de:
- Hisenda Municipal
- Promoció econòmica, Comerç i Mercats i Concertació Econòmica i Social
L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les
unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així
com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència
resolutiva.
2.- La competència general de coordinació en matèria d’:
- Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
- Societat del Coneixement i Noves Tecnologies
La competència de coordinació comporta la facultat de supervisar la planificació dels
objectius, l'assignació de recursos, l'execució dels programes d'actuació i les propostes
de resolució en les matèries indicades.
3.- La competència per dictar instruccions, resolucions o actes administratius, així com
formalitzar contractes i convenis en matèria de gestió ordinària d’Hisenda Municipal,
Promoció Econòmica, Comerç, Concertació Econòmica i Social, Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC), Societat del Coneixement i Noves Tecnologies.
4. - La competència en matèria de contractació, comprenent aquesta aquelles
contractacions que, per raó d'urgència i de la quantia, puguin tramitar-se per
procediment negociat i els contractes menors, excloent els àmbits de Sòl i Urbanisme,
Projectes i Obres Municipals, Activitats, Patrimoni Municipal, Mobilitat, Règim
Interior, Recursos Humans (RRHH), Seguretat Ciutadana i Policia Local, Ordenació del
trànsit de vehicles, Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals, Protecció Civil, Via
Pública, Habitatge, Serveis i Medi Ambient i Sostenibilitat.

La competència delegada en matèria de contractació, comporta la facultat d'aprovar i
resoldre tots els instruments jurídics, documents i tràmits de procediment necessaris per
a l'efectiva execució de la contractació objecte de delegació.
5. - La competència per a l'autorització i disposició de despeses referides a l'àmbit de la
contractació delegada.
6. - La competència per al reconeixement i liquidació d'obligacions derivades de les
despeses legalment compromeses, excloent els derivats dels àmbits de Sòl i Urbanisme,
Projectes i Obres Municipals, Activitats, Patrimoni Municipal, Mobilitat, Règim
Interior, Recursos Humans (RRHH), Seguretat Ciutadana i Policia Local, Salut Laboral
i Prevenció de Riscos Laborals, Protecció Civil, Via Pública, Habitatge, Serveis i Medi
Ambient i Sostenibilitat i l’ordenació de pagaments.
Amb caràcter general, queda exclosa la facultat resolutiva la competència de la qual té
expressament delegada l'Alcaldia Presidència en la Junta de Govern Local.

V.- EN LA TINENTA D’ALCALDE SRA. M. MERCEDES SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
1.- La competència específica de gestió en matèria de:
- Programes municipals per a la igualtat de les dones
- Programes municipals per a la infància i família
- Programes municipals per a nouvinguts
- Educació
L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les
unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així
com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència
resolutiva.
2.- La competència general de coordinació en matèria de:
- Ciutadania i Civisme
- Participació Ciutadana
La competència de coordinació comporta la facultat de supervisar la planificació dels
objectius, l'assignació de recursos, l'execució dels programes d'actuació i les propostes
de resolució en les matèries indicades.

VI.- EN EL TINENT D’ALCALDE SR. IGNACIO NAVARRO CASTRO
La competència específica de gestió en matèria d’:

- Esports.
L’esmentada competència en la matèria específica indicada comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les
unitats i equips operatius que intervenen en la matèria delegada, podent dictar
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquesta competència, així
com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència
resolutiva.

VII.- EN EL REGIDOR SR. JOAN COLOMER GALLEGO
La competència específica de gestió en matèria de:
- Medi Ambient i Sostenibilitat.
L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les
unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar
instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així
com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència
resolutiva.
L'ANNEX-4 conté relació complementària de les matèries delegades, a efectes
merament il·lustratius interns.

VIII.- EN LA REGIDORA SRA. MÓNICA MAYA GONZÁLEZ
La competència específica de gestió en matèria de:
- Benestar Social.
L’esmentada competència en la matèria especificada comporta la facultat d'impulsar,
organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de les unitats i equips
operatius que intervenen en la matèria delegada, podent dictar instruccions de
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquesta competència, així com realitzar
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

IX.- EN LA REGIDORA SRA. MERCÈ CUADRADO SETÓ
La competència específica de gestió en matèria de:
- Salut i consum.
- Programes per a les persones de la Gent Gran.
L’esmentada competència en les matèries específiques indicades, comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de totes les
unitats i equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar

instruccions de funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així
com realitzar propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència
resolutiva.

X.- EN EL REGIDOR SR. JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA
La competència específica de gestió en matèria d’:
- Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
- Societat del Coneixement i Noves Tecnologies
- Ciutadania i civisme
L’esmentada competència en les matèries específiques comporta la facultat d'impulsar,
organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de les unitats i equips
operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.

XI.- EN LA REGIDORA SRA. CRISTINA CONDE REGIDOR
La competència específica de gestió en matèria de:
- Serveis municipals
- Via pública
- Habitatge
L’esmentada competència en la matèries específiques indicades comporta la facultat
d'impulsar, organitzar, dirigir i supervisar la gestió i activitat ordinària de les unitats i
equips operatius que intervenen en les matèries delegades, podent dictar instruccions de
funcionament intern d'aplicació en l'àmbit d'aquestes competències, així com realitzar
propostes de resolució per a l'òrgan competent que ostenti la competència resolutiva.
L'ANNEX-5 conté relació complementària de les matèries delegades, a efectes
merament il·lustratius interns.
Segon: Publicar en el BOP les delegacions efectuades.
Tercer: Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió que
es celebri.'
NO S'HA VOTAT.
_____________________
12.2 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDÍA
NÚM. 1220, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU AL NOMENAMENT
DELS/DE LES TINENTS/ES D'ALCALDE.
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDÍA NÚM. 1220, DE 28 DE

JUNY DE 2007, RELATIU AL NOMENAMENT DELS/DE LES TINENTS/ES
D'ALCALDE.
Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1220, de data 28 de juny de 2007, el
text íntegre del qual es transcriu a continuació:
'Vist el que disposa la normativa del Règim Local i en especial els preceptes que
seguidament es relacionen:
- Arts. 20, 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
- Arts. 53.2 i 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
- Arts. 35.2 i 46, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
- Art. 29 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de juliol
2004 (BOP Núm. 265, de 4-11-2004).
RESOLC:
Primer: Nomenar tinents/es d'alcalde, per l'ordre que a continuació s'indica, els/les
regidors/es següents:
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sr. Celestino A. Sánchez Ramos
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez
- Sr. Ignacio Navarro Castro
Segon: Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió que
aquest celebri.
Tercer: Publicar la present resolució en la forma legalment establerta.'
NO S'HA VOTAT.
_____________________
12.3 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 1221, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LA CONSTITUCIÓ I
DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA JGL.
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1221, DE 28 DE
JUNY DE 2007, RELATIU A LA CONSTITUCIÓ I DESIGNACIÓ DE MEMBRES
DE LA JGL.
Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1221, de data 28 de juny de 2007, el
text íntegre del qual es transcriu a continuació:
'Vist el que disposa la normativa del Règim Local i en particular els preceptes que

seguidament es relacionen:
- Arts. 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Art. 54, 99, 100 i 112 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Arts. 26, 27 i 28 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de
juliol de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004).
- Art.46 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local.
- Art. 112 i 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Considerant, sobre la base de les disposicions precitades i altres normes d'aplicació, que
correspon a l’Alcaldia determinar la composició de la Junta de Govern Local i proposar
al Ple Municipal la creació del seu règim de sessions,
RESOLC:
Primer: Constituir la Junta de Govern Local, que tindrà les competències i facultats
legalment establertes i les que en el futur li siguin delegades.
Segon: Designar per formar part de la Junta de Govern Local, a més de l’Alcaldia
Presidència, els/les tinents/es d’Alcalde que es relacionen a continuació:
- Sr. Antonio Báez Balbuena
- Sra. Elvira Maza Martínez
- Sr. Celestino A. Sánchez Ramos
- Sr. Xavier Garcés Trillo
- Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez
- Sr. Ignacio Navarro Castro.
Tercer: Proposar al Ple Municipal l'aprovació del règim i calendari de sessions
ordinàries per a la Junta de Govern Local següent:
- Celebrarà sessions ordinàries, a la Casa Consistorial, el dimarts de cada setmana a les
13,30 hores. Les esmentades sessions seran, alternativament, resolutives i deliberatives.
A les sessions deliberatives assistirà el secretari quan expressament sigui convocat per
l'Alcaldia Presidència.
L'anterior proposta es formula en compliment del que disposa l'art. 99.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i
de Règim local de Catalunya.
Quart: Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la pròxima sessió que
aquest celebri.
Cinquè: Publicar la present resolució en legal forma.'
NO S'HA VOTAT.
_____________________

12.4 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 1222, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LES DELEGACIONS DE
LA ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1222, DE 28 DE
JUNY DE 2007, RELATIU A LES DELEGACIONS DE LA ALCALDIA EN LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1222, de data 28 de juny de 2007, el
text íntegre del qual es transcriu a continuació:
' Vist el que disposa la normativa del Règim Local i especialment els preceptes que
seguidament és relacionen:
- Article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
- Article 43 i 44, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
- Article 26 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de 28 de juliol
de 2004 (BOP núm. 265, de 4-11-2004)
Considerant, sobre la base de les disposicions mencionades, que l’Alcaldia Presidència
ostenta la facultat de delegar en la Junta de Govern Local determinades atribucions,
conforme al marc legal establert.
Considerant, respecte d’aquestes atribucions conferides legalment a l’Alcaldia
Presidència, que és convenient establir un àmbit de presa de decisions en forma
compartida o col·legiada per a la resolució en aquest d’aquells temes de gestió
municipal que per la seva naturalesa o transcendència siguin susceptibles d'un major
debat o contrast de criteris.
Per això, sobre la base de les consideracions anteriors,
RESOLC:
Delegar, conforme al marc legal establert, a la Junta de Govern Local l’adopció de
resolucions en les matèries següents:
- L’organització dels serveis municipals.
- La resolució de les sol·licituds de permisos sense sou al personal empleat de la
Corporació.
- L'autorització del personal empleat de la Corporació per assistir a seminaris, cursets,
ponències, etc. quan aquestes comportin qualsevol classe de pagament a càrrec de la
Corporació Municipal.
- Resoldre les sol·licituds formulades pel personal de la Corporació sobre permutes,

comissions de servei i canvis de llocs de treball.
- Aprovar el quadre de vacances anuals i períodes de permisos de Nadal per al personal
empleat de la Corporació.
- Aprovar l'oferta d'ocupació municipal.
- La resolució de les sol·licituds d'excedències.
- La resolució de les sol·licituds de l'ajuda en concepte de borsa d'estudis.
- La resolució de les sol·licituds del premi per cessament anticipat.
- La resolució de les sol·licituds de segona activitat.
- Aprovació bases processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.
- La resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'administració
municipal.
- Aprovació de les Autoritzacions i disposicions de despeses del pressupost quan la
despesa, en general, excloent el derivat de les contractacions i concessions que, per raó
d'urgència i de la quantia, puguin tramitar-se per procediment negociat i els contractes
menors, sigui igual o superior a 12.000 euros i fins al límit de la competència del Ple.
- Aprovació del resultat de la gestió econòmica dels serveis prestats per tercers.
(Pàrquing Dr. Moragas, Pàrquing SABEMSA, servei transport públic, zona blava...)
- Aprovació del calendari d'aportacions econòmiques a Organismes Autònoms i altres
entitats, escoltada la proposta efectuada pels mateixos, sempre que les aportacions i
subvencions constin dotades pressupostàriament de forma nominativa.
- Les contractacions i concessions de tot tipus competència de l'Alcaldia, excepte
aquelles que, per raó d'urgència i de la quantia, puguin tramitar-se per procediment
negociat i els contractes menors.
- L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis la contractació o concessió dels quals
hagi estat també delegada a la Junta de Govern Local.
- L'aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament general del
municipi no expressament atribuïda al Ple, que posi fi a la seva tramitació municipal.
- L'aprovació dels instruments de gestió urbanística, que posi fi a la seva tramitació
municipal.
- L'aprovació dels projectes d'urbanització, que posi fi a la seva tramitació municipal.
- Aprovació bases, plecs i/o criteris d'actuació relacionats amb la concessió de premis,
ajudes i subvencions de qualsevol classe.

- Aprovació subscripció de convenis i/o concessió d'ajudes, aportacions, subvencions,
col·laboracions i participacions a/amb organismes, particulars, entitats, associacions i
agrupacions de qualsevol classe.
- Aprovació dels programes municipals, plans d'actuació, o programació d'activitats en
els àmbits dels Serveis Personals, la Ciutadania i la Participació (Cultura, Joventut,
Esports, Benestar Social, Salut, Consum, Gent Gran, Ciutadania i Civisme, Educació,
Programa Igualtat Dones, Infància i Família, Atenció població Nouvinguda,
Participació Ciutadana).
- Aprovació programes de promoció econòmica, sol·licitud de subvencions i acceptació
d'aquestes.
- Aprovació participació i aportacions programes de cooperació.
- Qualsevol altra qüestió que sent competència de l'Alcaldia Presidència i no resulti
legalment indelegable, puntualment, consideri aquesta oportú sotmetre-la a la
consideració i/o resolució de la Junta de Govern Local.'
NO S'HA VOTAT.
_____________________
12.5 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA
NÚM. 1223, DE 28 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE
PRESIDENT/A I VICEPRESIDENTS/ES DEL PME.
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1223, DE 28 DE
JUNY DE 2007, RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE PRESIDENT/A I
VICEPRESIDENTS/ES DEL PME.
Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia núm. 1223, de data 28 de juny de 2007, el
text íntegre del qual es transcriu a continuació:
'Conforme a les previsions contingudes en l'art. 14 dels Estatuts del Patronat Municipal
d’Esports (BOP núm. 311 de data 29.12.99) i altra normativa concordant d'aplicació.
RESOLC:
Primer: Designar per al càrrec de president del Patronat Municipal d’Esports al membre
de la Corporació Sr. Ignacio Navarro Castro.
Segon: Designar per als càrrecs de vicepresidents/es del Patronat Municipal d’Esports
als membres de la Corporació la Sra. Elvira Maza Martínez i el Sr. Celestino A.
Sánchez Ramos.
Tercer: Els membres de la Corporació anteriorment designats formaran part del Consell
d'Administració en qualitat de president i vicepresidents/es, respectivament, d'aquest
Consell, de conformitat amb el que a l’efecte prevé l'art. 12 dels Estatuts del Patronat
Municipal d’Esports.
Quart: Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió que

aquest celebri.'
NO S'HA VOTAT.
_____________________
I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acta, i va
aixecar la sessió a les 21:55 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana
present es transcriu folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números al ,
legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb
la seva signatura l'Alcaldessa, amb mi, el Secretari general accidental, que en dono fe.
L'ALCALDESSA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

