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ACTA DE LA SESSIÓ ordinaria núm. 5 REALITZADA PER PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 25/04/2007. 
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 25/04/2007, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinaria de PLE 
DE L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen: 
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ: 
 
ANA Mª DEL PUY DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA 
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE 
MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; TINENTA D'ALCALDE  
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE 
Mª ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA 
ALFONSO ALHARILLA ORTEGA ; REGIDOR 
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA 
ANTONIO CASTILLO GARCÍA ; TINENT D'ALCALDE 
LAURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; REGIDORA 
SEBASTIÁN GALLARDO ASENSIO ; REGIDOR 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR 
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA 
CELESTINO ANDRÉS SÁNCHEZ RAMOS ; TINENT D'ALCALDE 
ANTONIO CABALLERO TAPIA ; REGIDOR 
MARIAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; REGIDORA 
ANTONIO MATEOS GARCÍA ; REGIDOR 
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR 
PERE RAMON NADAL ; REGIDOR 
Mª TERESA COLOMER I MUR ; REGIDORA 
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR 
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL 
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL. 
 
ABSENTS: 
 
FÁTIMA PALACIOS GONZÁLEZ ; REGIDORA 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
SERVEIS ECONÒMICS 
 
2.- PRÒRROGA 
2.01.- EXP.: XXXX. SUBSCRIPCIÓ PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS PILOT DE SUPORT ALS POLÍGONS 
INDUSTRIALS. 
 
SERVEIS PERSONALS 
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3.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 
3.01.- EXP.: XXXX. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LLARS D’ 
INFANTS PER AL CURS 2006-2007. 
 
SERVEIS TERRITORIALS 
 
4.- ACEPTACIÓN CESIÓN 
4.01.- EXP.: UBAC07/0001. ACCEPTACIÓ CESSIÓ DE DUES FINQUES 
DESTINADES A SÒL DE DOMINI PÚBLIC. 
 
5.- INFORME SOL·LICITUD 
5.01.- EXP.: UAIP070003. INFORME SOL·LICITUD LLICÈNCIA COMERCIAL 
FORMULADA PEL CENTRE COMERCIAL BARICENTRO. 
 
6.- RATIFICACIÓ ACORD 
6.01.- EXP.: SSAG070003. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER AL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL BARRI 
DE LA ROMÀNICA. 
 
SERVEIS JURÍDICS 
 
7.- DONAR COMPTE AL PLE  
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 17 D'ABRIL DE 2007 RELATIU AL SORTEIG MEMBRES MESES 
ELECTORALS. 
 
8.- RATIFICACIÓ ACORD 
8.01.- EXP.: XXXX. RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 3 D'ABRIL DE 2007 RELATIU A LA DESIGNACIÓ DELS LOCALS I ESPAIS 
PÚBLICS PER A LA CELEBRACIÓ D'ACTES DE CAMPANYA PER A LES 
PROPERES ELECCIONS. 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
9.- MOCIONS PORTAVEUS 
9.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'ADHESIÓ A LA DENÚNCIA FETA PER LA 
COMISSIÓ DE LA DIGNITAT. 
 
9.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE ELS HORARIS I RECURSOS ALS CENTRES 
PÚBLICS D'ENSENYAMENT.  
 
ALCALDIA 
 
10.- DONAR COMPTE AL PLE  
10.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA. 



 
11.- MOCIONS D'URGÈNCIA. 
 
12.- PRECS I PREGUNTES.  
 
 
DICTÀMENS 
 
 
Com qüestió prèvia a l'inici del debat sobre els punts que configuren l'ordre del dia de la 
sessió plenària, la Sra. del Frago dóna compte de la recepció a la Secretària General de 
l'acta de regidor corresponent al Sr. Antonio Mateos García, remesa per la Junta 
Electoral Central. Al seu torn el secretari de la Corporació va informar que el Sr. 
Mateos havia emplenat, prèviament, tota la documentació preceptiva per poder prendre 
possessió del càrrec, pel que trobant-se aquest present a la sala de sessions la Sra. del 
Frago el va convidar a prendre possessió i incorporar-se a la sessió plenària.  
 
El Sr. Mateos, tot seguit, va prometre el compliment fidel de les obligacions del càrrec, 
amb els altres pronunciaments de rigor segons el format legal establert a aquest efecte, 
passant, seguidament, a ocupar el corresponent lloc en l'estrada municipal.  
 
Finalitzat l'anterior, la Corporació Municipal va passar a debatre els punts de l'ordre del 
dia. 
_____________________ 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
EXP.: XASP200704. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat 
dia 28 de març de 2007, de la qual prèviament s'ha tramès fotocòpia a tots els 
components de la corporació. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
2 PRÒRROGA 
 
2.1 EXP.: XXXX. SUBSCRIPCIÓ PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS PILOT DE SUPORT ALS POLÍGONS 
INDUSTRIALS. 
 
SUBSCRIPCIÓ PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS 
PILOT DE SUPORT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS. 
 
Durant l’any 2006, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Ocupació, va subscriure conveni amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, 
en el marc del desenvolupament local per a la promoció de polítiques de dinamització 
del teixit productiu local. Aquest conveni va estat aprovat al Ple de l’Ajuntament 
d’aquesta Corporació celebrat en sessió extraordinaria el dia 21/12/2005 . 



 
La Diputació de Barcelona facilita la possibilitat de pròrroga d’aquest conveni amb 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès per al desenvolupament d’accions pilot de suport als 
polígons industrials del municipi. 
 
Per a finançar el programa d'actuació, objecte del conveni, la Diputació realitza una 
aportació i l'Ajuntament sufraga la part restant, en els termes i quanties que consten en 
la minuta de conveni obrant en l'expedient.  
 
Considerant que resulta convenient i oportú per als interessos municipals subscriure el 
referit conveni, a proposta de la regidoria delegada de promoció econòmica, es sotmet a 
la consideració del Ple municipal l'adopció dels següents,  
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès per al desenvolupament d’accions pilot 
de suport als polígons industrials del municipi per al periode 1 de gener de 2007 a 31 de 
desembre de 2007. 
 
SEGON: Aprovar la minuta del conveni a subscriure, obrant, com annex I, en 
l'expedient administratiu.  
 
TERCER: Facultar, quan sigui menester, l'alcaldessa presidenta de la Corporació 
municipal, per formalitzar la pròrroga de l'esmentat conveni i quants altres documents 
guardin relació amb el mateix.  
 
QUART: Encomanar la gestió del programa objecte del conveni referit en els ordinals 
anteriors i transferir la corresponent dotació econòmica a la societat municipal 
Actividades Integradas SA, en anagrama AISA, autoritzant a aquesta societat, tan 
àmpliament com en dret fos necessari, per a realitzar, en nom de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès, quantes actuacions, tràmits, gestions de qualsevol classe, etc. 
resultin precisos amb vista a l'efectiva execució del referit programa; designant, als 
mateixos efectes, a la gerent d'aquesta Sra. Isabel Baños Martín com responsable 
tècnica i legal del programa i de la gestió economicfinancera del mateix, podent 
aquesta, en l'àmbit de les facultats que se li deleguen, formalitzar, signar i tramitar 
quantes justificacions, liquidacions, etc. tècniques o econòmiques resultin necessàries 
per als mencionats fins.  
 
L'encomana de gestió, autorització i delegacions contingudes en aquest ordinal quatre, 
ho són sense perjudici de l'aprovació que correspon a l'Ajuntament respecte de la 
documentació justificativa de la despesa i de les funcions fiscalitzadores que 
competeixen a la Intervenció municipal, conforme regula l'art. 4.1 del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre ( BOE núm. 233 de 29 de setembre). 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
 
_____________________ 
 
3 ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 



 
3.1 EXP.: XXXX. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LLARS 
D’INFANTS PER AL CURS 2006-2007. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LES 
CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LLARS D’INFANTS PER AL CURS 
2006-2007. 
 
RELACIÓ DE FETS: 
 
1. Atenent a la resolució EDU/419/2007, de 14 de febrer, DOGC núm.: 4827, de data 
22/02/2007 per a la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de 
llars d'infants, per al curs 2006-2007. 
 
2. Atès al punt 4 de dita resolució, on es condiciona el lliurament dels imports de la 
subvenció a l’acord del Ple municipal pel qual s’accepta la subvenció atorgada. 
 
3. Atesa la demanda de subvenció pel funcionament de les llars d’infants municipals 
que l’Ajuntament de Barberà del Vallès va realitzar en data 14 de novembre de 2006. 
 
La tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Serveis Personals, la Sra. M. Mercedes Sánchez 
Martinez, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Acceptar la subvenció atorgada tal com estableix l'esmentada resolució pels 
imports següents: 
 
Llar d'infants La Rondalla 64.800€ 
Llar d'infants Rodona 73.800€ 
Llar d'infants Xerinola 95.400€ 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a la Direcció general de centres docents de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER: Facultar indistintament l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, i a la regidora 
d’Educació, Sra. M. Mercedes Sánchez Martínez, per a la signatura de tots els 
documents que sigui necessaris per la tramitació de la subvenció. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
4 ACCEPTACIÓ CESSIÓ 
 
4.1 EXP.: UBAC07/0001. ACCEPTACIÓ CESSIÓ DE DUES FINQUES 
DESTINADES A SÒL DE DOMINI PÚBLIC. 
 
ACCEPTACIÓ CESSIÓ DE DUES FINQUES DESTINADES A SÒL DE DOMINI 
PÚBLIC. 



 
Expedient: UBAC07/0001.  
 
A la vista del contingut de l'Acta de Cessió atorgada en data 19 de març de 2007, i de 
conformitat amb els antecedents i informes incorporats a l'expedient,  
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Prestar conformitat al contingut de la referida Acta de Cessió i, com a 
conseqüència d'això, ACCEPTAR la cessió realitzada al municipi per la raó social 
“SIMERA PUNT PARADÍS, S.L.”, de dues porcions de terreny segregades de la finca 
de la seva propietat situades en el límit Nord de la Unitat d'Actuació UA-13 (finca 
registral núm. 19.661), de 69,40 i 367,31 metres quadrats de superfície, respectivament. 
Sent la descripció de la porcions objecte de cessió, la següent:  
 
1) URBANA: parcel·la de terreny destinat a xarxa arterial, situada en el terme de 
Barberà del Vallès, de superfície seixanta-nou metres i quaranta decímetres quadrats, 
que procedeix de la finca resultant RA-23-24 del Projecte de Reparcel·lació del polígon 
II del Pla Parcial del Sector C, de Barberà del Vallès. Limita: pel sud amb parcel·la I-
23-24 de la mateixa societat propietària; per la dreta i pel nord amb parcel·la RA-23-24 
de la qual se segrega, i per l'esquerra amb parcel·la RA-19 de l'Ajuntament.  
 
2) URBANA: parcel·la de terreny destinat a xarxa arterial, situada en el terme de 
Barberà del Vallès, de superfície tres-cents seixanta-set metres i trenta-un decímetres 
quadrats, que procedeix de la finca resultant RA-23-24 del Projecte de Reparcel·lació 
del polígon II del Pla Parcial del Sector C, de Barberà del Vallès. Limita: pel sud amb 
parcel·la RA-23-24 de la qual se segrega; per la dreta amb parcel·la 26 de la xarxa 
arterial; pel fons en part amb la parcel·la 22 de la xarxa arterial i amb finca de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès destinada a equipament; i per l'esquerra amb 
parcel·la RA-19 del propi Ajuntament. 
 
SEGON: Afectar aquestes finques com béns de domini i ús públic, deixant constància 
sobre aquests extrems en l'Inventari de Béns de la Corporació Municipal.  
 
TERCER: Facultar la senyora Alcaldessa de la Corporació municipal per realitzar tots 
els tràmits i acords que siguin necessaris, amb amplis poders de cara a la consecució de 
les finalitats perseguides, fins i tot per a la inscripció del sòl cedit, si calgués, en el 
Registre de la Propietat. 
 
QUART: Donar trasllat del present acord a la raó social “SIMERA PUNT PARADÍS, 
S.L.”, perquè en prengui coneixement i als efectes oportuns. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
 
_____________________ 
 
5 INFORME SOL·LICITUD 
 
5.1 EXP.: UAIP070003. INFORME SOL·LICITUD LLICÈNCIA COMERCIAL 
FORMULADA PEL CENTRE COMERCIAL BARICENTRO. 



 
 
INFORME SOL·LICITUD LLICÈNCIA COMERCIAL FORMULADA PEL CENTRE 
COMERCIAL BARICENTRO. 
 
Expedient: UAIP070003. 
A proposta de l'Àrea de Serveis Territorials, de conformitat amb els antecedents, 
documents i informes units a l'expedient, i en compliment del previst a l'article 7.8 de la 
Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials sobre l'emissió d'informe 
municipal en el procediment de sol·licitud de llicència comercial de la Generalitat, amb 
referència específica a la petició que en tal sentit ha formulat en data 30 de març de 
2007 el President del Centre Comercial Baricentro, fases A i B, 
S'ACORDA: 
 
PRIMER: Emetre informe favorable a la petició de llicència comercial per a l'ampliació 
del Centre Comercial Baricentro que, fins un límit de 4.983 metres quadrats de 
superfície comercial, tenen prevista formular les Comunitats de Propietaris de les fases 
A i B de l'esmentat Centre Comercial, segons avantprojecte elaborat amb aquesta 
finalitat. El present informe s'emet de forma motivada, d'acord amb els criteris de 
valoració establerts a l'article 10 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments 
comercials, i en sentit favorable, en constatar-se a l'expedient que: 
 
a) L'avantprojecte presentat per l'esmentada entitat comercial s'adequa al Pla territorial 
sectorial d'equipaments comercials, aprovat mitjançant Decret 379/2006', de 10 
d'octubre, tota vegada que per raó de les seves característiques i en aplicació de l'article 
11.3, apartat a) de l'esmentat decret es tracta d'un tipus d'establiment comercial en 
l'àmbit territorial i funcional del qual es preveu que pugui ser objecte d'ampliació de la 
seva superfície de venda, fins un límit de 5.000 metres, durant el període 2006-2009.  
 
b)L'esmentat projecte s'adequa així mateix al planejament urbanístic vigent en el 
municipi, segons s'acredita mitjançant el corresponent certificat d'aprofitament 
urbanístic emès amb aquesta finalitat. 
c) Són adequades igualment les condicions que conformen la seguretat del projecte i la 
integració del conjunt que s'amplia en el seu entorn urbà. 
 
d) Es dóna resposta satisfactòria a la mobilitat generada per l'ampliació que es proposa 
realitzar, tant referent a la seva incidència en la xarxa viària com en les infraestructures 
públiques que es veuen afectades, mitjançant la previsió de les mesures correctores 
contemplades en l'Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada elaborat a l'efecte; tenint 
en compte, a més, les propostes de millora i ampliació del servei de transport urbà de 
viatgers per atendre el major flux de públic que es produirà i de construcció d'una nova 
passarel·la per sobre de l'autopista AP-7 per al trànsit de vianants i bicicletes; el que, al 
seu torn, permetrà desincentivar l'ús del vehicle particular. 
 
e) La dotació de places d'aparcament que existeixen en l'actualitat és suficient per 
atendre l'ampliació projectada existint excedent de places fins i tot amb l'ampliació 
proposada. 
 
f) La localització del projecte fora de la trama urbana consolidada del municipi, tenint 
en compte la seva situació i antiguitat. 



 
g) La pròpia ampliació d'oferta comercial que es proposa representa una millora del 
dèficit actual respecte a altres centres comercials existents en l'àrea d'influència, i la 
consegüent competitivitat que això genera en benefici dels drets dels consumidors a 
disposar d'ofertes diverses en termes de qualitat, quantitat, preu i característiques dels 
productes. 
 
SEGON: Donar trasllat dels anteriors acords a la Comunitat de Propietaris del Centre 
Comercial Baricentro, Fases A i B, així com a la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
VOTACIÓ: 
 
Vots a favor: 12 
Vots en contra: 1 
Abstencions: 7 
_____________________ 
 
6 RATIFICACIÓ ACORD 
 
6.1 EXP.: SSAG070003. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER AL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL 
BARRI DE LA ROMÀNICA. 
 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
PROGRAMA D'INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL BARRI DE LA ROMÀNICA. 
 
Ratificar el contingut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el 18 d’abril de 2007, el text literal del qual és el que es transcriu a 
continuació: 
 
Expedient: SSAG070003. 
 
“A proposta de l'Àrea de Serveis Territorials, de conformitat amb els documents, 
informes i altres antecedents units a l'expedient, en exercici de les facultats delegades 
per l'Alcaldessa mitjançant resolució de 20 de gener de 2006 i tenint en compte així 
mateix les raons d'urgència que amb la finalitat de complir els terminis justifiquen la 
presa dels acords presents, sense perjudici de la seva ratificació posterior pel ple de la 
Corporació, s'acorda:  
 
Primer.- Quedar assabentats de la Resolució PTO/44/2007, de 10 de gener (DOGC núm. 
4803, de 19 de gener), per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2007 d'una 
línia d'ajuts o subvencions previstes en la Llei 2/2004, de 4 de juny, mitjançant la qual 
es crea el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial, 
d'acord amb les bases establertes en el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es 
desenvolupa la llei abans esmentada.  
 
Segon.- Acollir-se a aquesta convocatòria i, d'acord amb les bases per les quals es 
regeix, SOL·LICITAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya l'ajut corresponent per al finançament de l'actuació del 



“Projecte d'intervenció integral en el barri de la Romànica”, segons document elaborat 
amb aquesta finalitat, amb el contingut específic que s'esmenta en l'article 4 del Decret 
369/2004 abans citat. Tot això per considerar que aquesta actuació pot ser objecte de 
subvenció al tractar-se d'un àmbit del municipi que requereix d'atenció especial d'acord 
amb les previsions establertes en la Llei 2/2004 i el Decret 369/2004 abans esmentats, 
segons es justifica en el document redactat en compliment de quan s'estableix en les 
bases objecte d'aquesta convocatòria. 
 
Tercer.- Donar conformitat al contingut de la documentació que hi ha a l'expedient, a 
presentar juntament amb la sol·licitud de subvenció i que, d'acord amb les bases de la 
convocatòria, és la següent:  
 
Sol·licitud ajustada al model establert en les bases de la convocatòria. 
 
Projecte d'intervenció integral en el barri de la Romànica, amb un pressupost total de 
9.175.043’- €, dels quals 6.481.266' € són a finançar. Sent en relació amb aquest darrer 
import que se sol·licita el finançament de 2.881.383' € mitjançant el Fons de foment del 
programa de barris. 
 
Quart.- Manifestar que no s'ha sol·licitat ni rebut cap ajut, per al finançament del 
projecte o actuació objecte d'aquesta sol·licitud.  
 
Cinquè.- Facultar àmpliament a l'Alcaldessa per a l'acceptació de la subvenció 
sol·licitada, cas d'atorgar-se la mateixa, així com per a quants altres tràmits i acords 
siguin adients. 
 
Sisè.- Donar trasllat dels anteriors acords al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, així com sotmetre'ls a ratificació pel ple de la 
corporació municipal en la primera sessió en què es reuneixi. “ 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
7 DONAR COMPTE AL PLE  
 
7.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 17 D'ABRIL DE 2007 RELATIU AL SORTEIG 
MEMBRES MESES ELECTORALS. 
 
DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 
D'ABRIL DE 2007 RELATIU AL SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS. 
 
Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern Local de 17 d'abril de 2007, que 
en la part resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació: 
 
' S’ACORDA: 
 
Primer.- Fixar el dia 02/05/2007, a les 09.00 hores, com a data i hora per la selecció, 
mitjançant sorteig públic, de les persones que han de formar part de les Meses 
Electorals a constituir a les properes Eleccions municipals. 



 
Segon.- Establir, d´acord amb allò que preveu l´apartat 2 de l´article 26 de l´esmentada 
Llei electoral, que la selecció es faci mitjançant sorteig per ordinador, aplicant la 
fórmula següent: 
 
- Nombre intern d´habitants seleccionats = (nombre total d´habitants – 1) X (nombre 
aleatori obtingut a partir del rellotge de l´ordinador + 1) < NIH = (TOT HAB – 1) X 
(ALEATORI + 1)>. Subsidiàriament es podrà utilitzar qualsevol altra fórmula que, 
complint els requisits legals, estableixin a aquest efecte els Serveis d´Informàtica 
Municipal d´aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- La selecció es durá a terme en acte públic, que es desenvoluparà a la primera 
planta de l´Ajuntament sota la direcció i fiscalització d´una comissió especial, integrada 
per un representant de cada formació política amb representació municipal, designats 
pel seu respectiu portaveu. Aquesta comissió estarà presidida per l´Alcaldessa i assistida 
pel Secretari General de l´Ajuntament qui aixecarà acta del resultat. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcaldia per ratificar les designacions, resoldre les incidències que 
es produeixin, etc., sempre que siguin competències de l´Ajuntament, en ordre al 
nomenament dels membres o components de les esmentades Meses Electorals. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord, dins del termini legal establert, a la Junta Electoral de 
Zona als efectes previstos a l´article 26, apartat 1, de la Llei electoral, així com donar 
compte al Ple municipal en la propera sessió que es celebri. 
 
Sisè.- Donar publicitat del present acord mitjançant la seva exposició en el taulell 
d’anuncis d’aquest Consistori.' 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
8 RATIFICACIÓ ACORD 
 
8.1 EXP.: XXXX. RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 3 D'ABRIL DE 2007 RELATIU A LA DESIGNACIÓ DELS LOCALS I 
ESPAIS PÚBLICS PER A LA CELEBRACIÓ D'ACTES DE CAMPANYA PER 
A LES PROPERES ELECCIONS. 
 
RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3 D'ABRIL DE 
2007 RELATIU A LA DESIGNACIÓ DELS LOCALS I ESPAIS PÚBLICS PER A 
LA CELEBRACIÓ D'ACTES DE CAMPANYA PER A LES PROPERES 
ELECCIONS. 
 
Ratificar el contingut de l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 03 
d'abril 2007, el text literal del qual és el que es transcriu a continuació: 
 
'Atès el que disposa la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, de Règim electoral 
general, i en concret, quant estableixen els articles 55, 56 i 57 de l’esmentada Llei 
Electoral. 
 



S’ACORDA: 
 
PRIMER: Designar els locals i espais públics, d´ús gratuït, per a la celebració d´actes en 
la propera campanya per a la realització de les Eleccions municipals de 2007, següents: 
 
a) Els CEIP situats en el terme municipal, en els horaris següents : de dilluns a 
divendres, de les 19 a 22 hores, i dissabtes i diumenges, de 9 a 22 hores, i en els espais 
següents : 
 
- CEIP Can Llobet (Passeig Doctor Moragas, 243) : gimnàs 
- CEIP M. Martí I Pol (Ronda de Santa Maria, 225): gimnàs 
- CEIP Pablo Picasso (Ronda Pau Vila, 19): gimnàs 
- CEIP Elisa Badia (Ronda de l’Est, s/n): Sala d’Actes 
- CEIP Can Serra (Abat Oliba, 17): Sala d’Actes 
- CEIP Del Bosc (Josep M de Sagarra, 20): Menjador 
 
b) Auditori Maria Feliu (c. Nemesi Valls, 35), en els horaris següents: de dilluns a 
divendres, de 17 a 22 hores. 
 
c) Sala Polivalent de la planta segona del Casal de Cultura (c. Nemesi Valls, 35), en els 
horaris següents: divendres, de 8 a 22 hores, i dissabtes, de 10 a 13 hores.  
 
d) Centre Cívic Ca n’Amiguet (Via Sant Oleguer, 20), en els horaris que es següents: 
dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15 a 19 hores. 
 
e) Torre d’en Gorgs (c. de la Torre d’en Gorgs, 40), en els horaris següents: de dilluns a 
diumenge, de 15 a 23 hores. 
f) Places públiques i zones d´ús per als vianants dels parcs i jardins públics de la ciutat, 
en els horaris següents: de dilluns a diumenge, de 8 a 22 hores. 
 
SEGON: Designar els emplaçaments públics destinats a la col.locació de propaganda 
electoral següents: 
 
a) Columnes publicitàries (pirulís) que es relacionen: 
- Via Sant Oleguer (front carrer Saboneria.) 
- Plaça Unitat (cruïlla carrers Bosc i Nemesi Valls.) 
- Av. Verge de Montserrat (junt Plaça Gaudí.) 
- Plaça Espanya. 
- Ronda de l´Est (cantó c. Urgell.) 
- C. Urgell (cantó c. Tortosa.) 
b) Els fanals d´enllumenat situades en la via pública de la ciutat, excepte les existents en 
l´interior de les places públiques. La propaganda a instal.lar en els fanals s´haurà de 
col.locar, exclusivament, en forma de “banderola” o “cartell colgant”, excloent, en 
conseqüència, la fixació adhesiva directa a les mateixen, en forma d´adhesius, etc. 
 
TERCER: Notificar, dins del termini legal establert, aquest acord a la Junta Electoral de 
Zona, a l´efecte del que es preveu a l´article 56 de la Llei electoral. 
 
QUART: Donar compte i, en allò que calgui, ratificar pel Ple municipal en la primera 
sessió ordinària que aquesta celebri.' 



 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
9 MOCIONS PORTAVEUS 
 
9.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'ADHESIÓ A LA DENÚNCIA FETA PER 
LA COMISSIÓ DE LA DIGNITAT. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE 
L'ADHESIÓ A LA DENÚNCIA FETA PER LA COMISSIÓ DE LA DIGNITAT. 
 
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
'Atès que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la Guerra 
Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, partits sindicats i entitats de tota mena 
que en van ser espoliats el 1939. 
 
Atès que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan els tècnics 
acabaren la identificació dels documents i objectes catalans. 
 
Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la 
recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució, no es pot consentir 
que cap altre afectat pugui desaparèixer sense veure la justa restitució dels seus béns,  
 
Es proposa al ple l’aprovació de la següent moció: 
 
- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat, 
persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli. 
 
- Demanar a la Ministra de Cultura Carmen Calvo que immediatament prossegueixi, en 
cooperació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el procés 
d’identificació dels documents i objectes catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil requisats 
a persones i entitats catalanes. 
 
- Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri de Cultura -
Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la Generalitat de 
Catalunya els documents i objectes arrabassats per la força el 1939, amb la finalitat que 
aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus legítims propietaris. 
 
- Comunicar aquesta moció a la Ministra de Cultura, el Conseller de Cultura de la 
Generalitat i la Comissió de la Dignitat.' 
 
VOTACIÓ: 
 
Vots a favor: 18 
Vots en contra: 
Abstencions: 2 



_____________________ 
 
9.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE ELS HORARIS I RECURSOS ALS 
CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT.  
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE 
ELS HORARIS I RECURSOS ALS CENTRES PÚBLICS D'ENSENYAMENT.  
 
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
'Un dels factors que en major mesura contribueix a la construcció de la societat del 
benestar i a la igualtat d’oportunitats entre la població és l’Educació. En aquest sentit, el 
model educatiu català ha estat, i continua sent-ho, una referència de qualitat i de progrés 
que ha contribuït enormement a la construcció d’un país cohesionat. L’extensió d’aquest 
model en condicions homogènies a tot el territori ha permès que les famílies catalanes 
accedissin en condicions d’igualtat a la formació dels seus fills i filles, fos quin fos el 
seu lloc de residència. 
 
Arran del Pacte Nacional per l’Educació, el govern de la Generalitat va aprovar un nou 
horari a les escoles públiques que incorporava la sisena hora diària de presència a 
l’escola.  
 
Ara bé, la manca de recursos, humans i econòmics, unit a la manca de previsió del 
departament d’Educació ha provocat greus diferències entre els estudiants catalans al 
llarg del curs 2006-2007. En efecte, el Govern no ha previst en el desplegament de la 
sisena hora, la implantació de la mateixa en els municipis menors de 5.000 habitants, la 
qual cosa suposa un greuge comparatiu inexplicable per a gairebé un 80% dels 
municipis de Catalunya, a 752 del total de 942.  
 
Amb aquesta mesura, en les escoles de titularitat pública ubicades a poblacions amb 
menys de 5.000 habitants, els alumnes seguiran tenint un any més un horari lectiu de 5 
hores i, la millora del sistema que tant es publicita, no es farà efectiva per a ells. De fet, 
el govern acaba de fer públic que aquesta situació es mantidrà al curs 2007-2008. 
 
Des del Grup Municipal de CiU considerem que aquesta negativa situació pot ser 
l’inicia de la consolidació d’un model desigual d’ensenyament dins del sistema públic, 
ja que trenca el principi d’igualtat consagrat en el nostre ordenament jurídic en un dels 
drets fonamentals de la nostra societat, reconegut a l’Estatut i a la Constitució, és 
l’educació.  
 
El fet que nens i nenes del nostre país en centres de titularitat pública rebin més hores 
d’ensenyament que altres pel simple fet de viure en llocs diferents, és també un greuge 
al model de cohesió territorial.  
 
Davant d’aquesta situació considerem que el govern de la Generalitat ha de repensar la 
seva voluntat d’implantació de la sisena hora dins de l’educació primària, tot establint 
sistemes que permetin que tots els centres públics de Catalunya puguin gaudir d’aquest 
nou servei i no els que s’ubiquin en municipis de més de 5.000 habitants. 



 
Per tot això demanem al ple l’aprovació dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- MANIFESTAR la necessitat que tots els alumnes catalans disposin dels 
mateixos horaris escolars dins dels centres de titularitat pública amb independència de la 
seva ubicació territorial i de la grandària de la població on resideixin. 
 
SEGON.- INSTAR el govern de la Generalitat per tal que en el curs 2007-2008 doti a la 
totalitat dels centres públics d’ensenyament primari de Catalunya dels recursos, 
econòmics i humans, necessaris per tal que puguin fer efectiva la sisena hora i que, en el 
cas de no poder dotar de més personal directament als centres, els hi faciliti els recursos 
econòmics per tal que siguin aquests centres els que directament puguin adoptar les 
mesures per fer la efectiva.  
 
TERCER.- INSTAR el govern de la Generalitat per tal que garanteixi que cap municipi 
amb menys de 5.000 habitants no quedi exclòs de l’aplicació de l’extensió de sisena 
hora a les escoles.' 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 7 
Vots en contra: 13 
Abstencions: 
 
NO APROVAT 
_____________________ 
 
10 DONAR COMPTE AL PLE  
 
10.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA. 
 
DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA. 
 
En cumpliment d'alló 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 dona 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. 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
11. MOCIONS D'URGÈNCIA. 
 
Seguidament i prèvia declaració d'urgència a l'efecte de la seva inclusió en l'Ordre del 
Dia, consignat en la convocatòria, s'inclouen les següents mocions amb el resultat que 
per a cadascuna d'elles se indica. 



_____________________ 
 
11.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ CONSENSUADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS DEL PSC-PM, PCPB, ICV-EU, PP, CIU I ERC-AM DE 
L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS I A PROPOSTA DE LA 
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BARBERÀ DEMANANT EL 
COMPLIMENT DE L'ACORD DE SUPRESSIÓ DELS FESTIVALS I 
EXHIBICIONS AÈRIES A L'AERÒDROM DE SABADELL. 
 
MOCIÓ CONSENSUADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS DEL 
PSC-PM, PCPB, ICV-EU, PP, CIU I ERC-AM DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ 
DEL VALLÈS I A PROPOSTA DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
DE BARBERÀ DEMANANT EL COMPLIMENT DE L'ACORD DE SUPRESSIÓ 
DELS FESTIVALS I EXHIBICIONS AÈRIES A L'AERÒDROM DE SABADELL. 
 
Moció consensuada pels portaveus dels grups municipals del PSC-PM, PCPB, ICV-EU, 
PP, CIU i ERC-AM, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació: 
 
'Donat que l’acord de desenvolupament del Pla de Transició de l’aeròdrom de Sabadell 
signat el 14 de novembre de 2005 preveia la supressió de festivals aeris. 
 
Donat que el passat mes de desembre es va celebrar la festa de la Patrona amb 
l’exhibició i festival d’avions. 
 
Donat cada mes l’aeroclub i el Parc aeronàutic de Catalunya celebren una exhibició 
d’avions, alguns dels quals sobrevolen les poblacions veïnes sense mantenir la distancia 
entre ells habituals. 
 
Donat que l’aeròdrom de Sabadell és utilitzat com a base per a exhibicions a la ciutat de 
Barcelona com la Festa del Cel o la Red Bull, lo que suposa que el avions sobrevolen i 
entrenen sobre les poblacions veïnes al aeròdrom de Sabadell. 
 
Donat que s’anunciat la celebració d’una fira aeronàutica al aeròdrom de Sabadell, lo 
qual suposarà l’arribada de més avions i la seva exhibició. 
 
Donat que l’aeròdrom de Sabadell, en contra de lo acordat, no nomes no ha reduït la 
seva activitat si no que l’ha incrementat, amb avions més grans i més sorollosos. 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Denunciar que l’anunciada celebració d’una Fira aeronàutica, les exhibicions 
que s’organitzen amb motiu de la Festa la Patrona, les exhibicions que organitza 
mensualment el Aeroclub i el Parc Aeronàutic de Catalunya al aeròdrom de Sabadell, 
així com la utilització d’aquesta instal·lació com a base de la Festa del Cel i la Red Bull 
que es celebra a Barcelona, són una vulneració de la lletra i l’esperit del acord de 
desenvolupament del Pla de Transició de l’aeroport de Sabadell, al que es van 
comprometre El Ministeri de Foment, la Generalitat i l’ajuntament de Sabadell el 14 de 
novembre de 2005. 
 
Segon.- Instar al Govern Central, Administració de la qual depen actualment 



l’aeròdrom, a complir l’acord i suprimir totes aquestes exhibicions i festivals. 
 
Tercer.- Instar a les entitats organitzadores de l’anunciada Fira aeronàutica a triar un 
altre ubicació per a la mateixa, donat que a Catalunya existeixen altres ubicacions molt 
més idònies per aquest tipus d’activitats. 
 
Quart.-. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministerio de Fomento, la 
Generalitat de Catalunya i l’entitat Barcelona Meeting Point. 
 
Cinquè. – Publicar un resum de la moció a la web municipal i a la revista municipal.' 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
11.2 EXP.: UPNU000002. SEGONA MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI 
GESTIÓ RESIDUS VALLÈS OCCIDENTAL. 
 
SEGONA MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS 
OCCIDENTAL. 
 
Expedient: UPNU000002. 
 
Atès que els Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, en 
l’última modificació, varen ser aprovats de forma definitiva en sessió ordinària del 
Plenari del Consorci del dia 23 de desembre de 2005 (BOP núm. 21 de 25 de gener de 
2006 i DOGC núm. 4593 de 15 de març de 2006). 
 
Atès que en aquell mateix Plenari es va aprovar la incorporació de l’Agència de Residus 
de Catalunya i del seu representant. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència de Residus de Catalunya, 
empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha aprovat la 
seva integració com a membre de ple dret al Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental (DOGC núm. 4766 de 22 de novembre de 2006). 
 
Atès que, en conseqüència, s’han aprovat per part de la Generalitat de Catalunya petites 
modificacions d’alguns articles dels Estatuts. 
 
Atès que l’article 23 dels Estatuts, preveu que en cas de modificacions, es requerirà 
d’acord previ del Consell Plenari del Consorci ratificat pels òrgans components dels ens 
consorciats i es subjectarà a les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació en virtut de 
l’article 52 apartat 2.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, essent necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, en 
virtut del que disposa, l’article 114 apartat 3.d. 
 
Atès el que disposa 269 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i dels articles 312 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 



corporacions locals, respecte als consorcis. 
 
Atès que es fa necessària la seva aprovació per part de tots el òrgans que formen part del 
Consorci, segons l’establert a l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar inicialment la segona modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental que afecta els articles següents: 
 
“Article 2.- Membres que integren el Consorci  
 
El Consorci està integrat per:  
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’empresa pública Agència de Residus de 
Catalunya, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge.  
 
Article 8.- Atribucions del Consell Plenari 
 
Corresponen al Consell Plenari les atribucions següents:  
 
l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic, sempre que aquests no li 
hagin estat cedits per part dels ens consorciats, d’acord amb l’article 321 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis.  
 
Article 10.- Atribucions de la Comissió Executiva  
 
Corresponen a la Comissió Executiva les atribucions següents: 
 
Exercir totes aquelles atribucions no expressament assignades a altres òrgans pels 
Estatuts, així com exercitar totes aquelles funcions que el Consell Plenari li delegui, 
tenint en compte la prohibició de subdelegació prevista a l’article 39.1 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Article 11.- El president  
 
Seran atribucions del president del Consorci:  
 
Informar els avantprojectes dels pressupostos. 
 
Article 20.- Comptabilitat  
 
El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de comptabilitat 
pública i s’ha d’adaptar a la normativa de règim local i general. En qualsevol cas, 
s’haurà de retre comptes a la Intervenció General de la Generalitat. 



 
Article 22.- Recursos  
 
22.1. La participació econòmica de la Generalitat de Catalunya en el Consorci, 
mitjançant l’Agència de Residus de Catalunya, es limita, únicament i exclusivament, a 
finançar la construcció d’un centre de tractament de residus municipals a la comarca del 
Vallès Occidental, mitjançant l’atorgament de subvencions a favor del Consorci, per 
l’import màxim previst, i de conformitat a la Llei 16/2003, de 13 de juny, de 
finançament d’infraestructures de tractament de residus, amb el Programa de gestió de 
residus municipals de Catalunya, el Pla d’acció per a la implantació del model de gestió 
de residus municipals, i d’altres disposicions vigents que siguin d’aplicació, i sense tenir 
participació econòmica en els resultats de la gestió”. 
 
SEGON: Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies 
mitjançant edicte que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, als efectes 
d’al·legacions i/o reclamacions. Delegar al Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental perquè en faci la publicació en els diaris oficials de manera conjunta, 
en nom de tots els municipis que inicien la tramitació d’aquesta modificació en el 
butlletins oficials i delegar al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental 
la publicació íntegra dels estatuts, un cop aprovats definitivament, en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
TERCER: Els Estatuts s’entendran definitivament aprovats si, en aquest termini, no es 
formulen reclamacions o al·legacions. 
 
QUART: Facultar la senyora alcaldessa per a totes les gestions que siguin necessàries 
per a fer efectius els acords precedents. 
 
CINQUÈ: Que el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental faci trasllat 
d’aquests acords i l’aprovació definitiva, si s’escau, a la Direcció General 
d’Administració Local, de conformitat amb l’article 313.5 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les corporacions locals, per a la corresponent modificació de la 
inscripció del Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 
 
SISÈ: Notificar el contingut d’aquests acords al Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
12. PRECS I PREGUNTES. 
_____________________  
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acta, i va 
aixecar la sessió a les 22:50 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., 
 


