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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 1 REALITZADA PER  PLE DE 
L'AJUNTAMENT  EL DIA 27/01/2010.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  27/01/2010,  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 SESSIÓ:

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; 1r TINENT D'ALCALDE  (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍ NEZ ; 2a TINENTA D'ALCALDE  (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; 6è TINENT D'ALCALDE  (PSC)
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; 5a TINENTA D'ALCALDE  (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; 4t TINENT D'ALCALDE  (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; REGIDOR (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; 3a TINENTA D'ALCALDE (PSC)
JUAN JOSÉ RODRIGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
JOAN PASTOR POBLA ; REGIDOR (PCPB)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; REGIDOR (PP)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (EUiA)
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; REGIDOR (ICV)
PERE RAMON i  NADAL ; REGIDOR (CiU)
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR (ERC)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.

ABSENTS:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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SERVEIS ECONÒMICS

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST
2.01.- EXP.: IAPG10001. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL, BASES 

D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2010.

3.- APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC
3.01.- EXP.: IPDI10/001. APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC. 

SERVEIS PERSONALS

4.- APROVACIÓ ORDENANÇA
4.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE  L’ORDENANÇA GENERAL DE L’

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER A LA CONVIVÈNCIA I EL 
CIVISME.

SERVEIS TERRITORIALS

5.- APROVACIÓ
5.01.- EXP.: SSFE100001. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT  DEL 

PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’ACTUACIONS DIVERSES A LA 
XARXA EXISTENT PER COMPLETAR I POSAR A PUNT LES 
INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE 
RESIDUS URBANS, AMB CÀRREC AL « FONS ESTATAL PER A L’
OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

5.02.- EXP.: SSFE100002. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES PER COMUNICAR EL BARRI DE CAN GORGS AMB 
LA ZONA DE L’EIXAMPLE, CREUAR VIA FERROCARRIL I FACILITAR 
ACCÉS A LES PARADES DEL TRANSPORT PÚBLIC, AMB CÀRREC AL 
«FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» 
(FEOSL).

5.03.- EXP.: SSFE100003. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL DE REDISTRIBUCIÓ I ADEQUACIÓ 
DELS ESPAIS DE L’ANTIC CENTRE OBERT PER AMPLIAR DEPENDÈNCIES 
DEL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL 
PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

5.04.- EXP.: SSFE100004. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ PER A USOS 
DIVERSOS DE TIPUS ASSOCIATIU I CULTURAL, DE UNA NAU MUNICIPAL 
SITUADA AL CARRER ARQUÍMEDES Nº 8, AMB CÀRREC AL «FONS 
ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).
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5.05.- EXP.: SSFE100005. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL DE SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES 
EXTERIORS I COL·LOCACIÓ DE PROTECCIONS SOLARS A LES FAÇANES 
DEL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ELISA BADIA, AMB 
CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
LOCAL» (FEOSL).

5.06.- EXP.: SSFE100006. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE 
CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA I D’ESTACIÓ 
TRANSFORMADORA PER AL SUBMINISTRE A LA PLANTA DE RECOLLIDA 
PNEUMÀTICA, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I 
LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

5.07.- EXP.: SSFE100007. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS 
AL CEMENTIRI MUNICIPAL, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’
OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

5.08.- EXP.: SSFE100008. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ DE CAMINS I ESPAI D’
ESTADA AL BOSC DE CAN GORGS, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER 
A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

5.09.- EXP.: SSFE100009. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT D’
ACTUACIONS D’INTERÉS SOCIAL, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER 
A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

RÈGIM INTERIOR

6.- APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIONS
6.01.- EXP.: RHRR10001. INCREMENT RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 

MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2010.

7.- MOCIONS PORTAVEUS
7.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

ALCALDIA

8.- DONAR COMPTE AL PLE 
8.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

9.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

10.- PRECS I PREGUNTES. 
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DICT ÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP2009012. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
16 de desembre de 2009, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS.
_____________________

2 APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST

2.1 EXP.: IAPG10001. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL, 
BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2 010.

APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2010.

Expedient: IAPG10001.

Per acord plenari de data 16 de desembre de 2009, es va adoptar l’acord d’aprovació 
provisional del pressupost general  i plantilla de personal per l’exercici 2010.

L’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis  de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 307 de data 24-12-2009.

En el termini d’exposició pública s’han formulat les al·legacions següents pels interessats que 
es detallen a continuació:

1) ESQUERRA ALTERNATIVA PER BARBERÀ:

L’al·legació primera proposa que les retribucions dels regidors  i regidores siguin en base a 
1.200,00 euros mensuals i a la dedicació que tingui cada regidor.

L’al·legació segona proposa que siguin retirades del pressupost de despesa les partides 2010 
200 920 13001 Serveis Generals. Administració General. Hores Extres per import de 
15.025,30 euros i 2010 200 920 15200 Serveis Generals. Administració General. No 
absentisme per import de 67.920,14 euros.
 
L’al·legació tercera proposa que siguin retirades del pressupost de despesa les  partides 2010 
200 920 23000 Dietes Regidors per import de 5.000,00 euros, 210 200 920 23010 Dietes 
personal directiu per import de 2.000,00 euros,  2010 200 920 23020 Dietes personal no 
directiu per import de 11.000,00 euros, 2010 200 920 23100 Locomoció regidors per import 
de 1.000,00 euros, 2010 200 920 23120 Locomoció personal no directiu 100,00 euros, 2010 
511 230 23120 Benestar social, locomoció personal no directiu 1.500,00 euros, 2010 010 231 
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23120 Oficina Pla de Barris, locomoció personal no directiu 500,00 euros.

L’al·legació quarta proposa que es retirin del pressupost de despesa les partides 2010 001 922 
22699  Gabinet d’alcaldia, activitats de gestió d’alcaldia per import de 11.000,00 euros, 2010 
001 922 226010  Gabinet d’alcaldia, atencions protocol·làries alcaldessa  per import de 
13.000,00 euros, i   2010 001 922 226011 Gabinet d’alcaldia, atencions protocol·làries 
alcaldia per import de 20.000,00 euros 

L’al·legació cinquena proposa retirar del pressupost de despesa les partides corresponents a la 
Oficina Municipal d’Habitatge  de llum, aigua i neteja per imports de 8.377,81; 25,00 i 
5.901,00 euros respectivament.
 
L’al·legació sisena proposa que es retiri del pressupost d’ingressos la partida 100 39190 
Policia Municipal, multes ordenança de civisme per import de 50.000,00 euros

2) Belén González González:

L’al·legació primera proposa que s’especifiqui una partida concreta, si és que no ho està ja, 
amb la quantitat suficient per donar compliment al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat dels animals, pel que fa referència a 
animals abandonats.

De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 169 i següents del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, s’adopta l’acord definitiu següent a proposta del tinent d’alcalde regidor d’
Hisenda,

S’ACORDA:

PRIMER: Desestimar totes les al·legacions presentades per Esquerra Alternativa per Barberà 
i per Belén González González, pels motius següents:

a- Les retribucions dels regidors han d’estar en consonància amb el grau de responsabilitat 
que s’exerceix amb el càrrec. Les responsabilitats de direcció han d’estar clarament 
retribuïdes d’acord amb l’escala salarial establerta a l’Ajuntament i s’estan retribuint de forma 
coherent amb la mateixa.
b- L’Ajuntament ha de tenir la possibilitat de retribuir les hores extraordinàries que facin els 
treballadors per raó del servei i per aquest motiu ha d’existir l’aplicació d’hores 
extraordinàries. En cas de necessitat es podria arribar a l’extrem de no poder-ne retribuir 
dedicacions imprevistes com el cas de les ventades del mes de gener de 2009. Així mateix, és 
voluntat d’aquest consistori incentivar el rendiment i la motivació del personal municipal en 
el desenvolupament de les seves tasques. La retribució per no absentisme s’estableix en 
multitud d’Ajuntaments de Catalunya.
c- Dins dels programes que es desenvolupen per part de l’Ajuntament hi ha sovint implícit 
activitats o tasques a fora del municipi, que poden suposar desplaçaments de les persones 
implicades en el marc dels programes a desenvolupar. Aquests desplaçaments i les dietes que 
se’n puguin derivar, s’han d’assumir per part de l’Ajuntament per imperatiu legal atès que el 
personal no pot resultar perjudicat econòmicament en el desenvolupament de les seves 
tasques.  
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d- El poble de Barberà ha de poder tenir una representació institucional. Aquesta 
representació comporta sovint despeses, a les quals cal poder-hi fer front des del Gabinet d’
alcaldia o directament per part de l’Alcaldessa.
e- És voluntat d’aquest equip de govern impulsar de forma específica l’accés a l’habitatge i la 
millor manera és destinar un equip especialitzat en aquesta escomesa
f- L’ordenança de civisme s’aprova al Ple municipal de 27 de gener i amb la seva entrada en 
vigor l’Ajuntament podrà exercir-ne les potestats sancionadores que han de venir recollides 
en el pressupost d’ingressos en forma de previsió. 
g- L’aplicació de salut 2010.521.313.22699  de materials, subministraments i altres, dotada 
amb 40.000,00 euros ja inclou les despeses previstes que seran destinades a animals 
abandonats entre altres i , en formar part del programa de Salut, no es considera necessari el 
seu desglossament de forma individual.

SEGON: Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici 2010, format pel 
Pressupost d’aquesta entitat local, pel de l’organisme autònom dependent Patronat Municipal 
d’Esports i pel de l’empresa AISA, societat mercantil de capital íntegrament municipal, així 
com aprovar, també de forma definitiva, les bases d’execució i la plantilla de funcionaris i 
quadres laborals i de personal d’ocupació.

El resum del Pressupost general per capítols és el següent:

A) AJUNTAMENT

INGRESSOS           Euros
a) Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes 13.439.300,00
Cap. 2 Impostos indirectes 1.660.000,00
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 6.310.362,94
Cap. 4 Transferències corrents  9.956.972,25
Cap. 5 Ingressos patrimonials 739.807,28

b) Operacions de capital
Cap. 7 Transferències de capital              1.600.781,93
Cap. 9 Passius financers 5.800.000,00

TOTAL INGRESSOS 39.507.224,40

DESPESES                                                                                      Euros
a) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal 12.772.634,66
Cap. 2 Compra béns corrents i serveis 12.886.554,73
Cap. 3 Despeses financeres 1.125.151,66
Cap. 4 Transferències corrents              3.497.258,27

b) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals  7.050.781,93
Cap. 7 Transferències de capital   350.000,00
Cap. 8 Actius financers 0,00
Cap. 9 Passius financers 1.824.843,15
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TOTAL DESPESES 39.507.224,40

B) PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS                                         
                                                                                                           Euros
INGRESSOS                                                                          
Operacions corrents
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 1.448.707,92
Cap. 4 Transferències corrents 1.085.472,00
Cap. 5 Ingressos patrimonials 33.837,12

TOTAL INGRESSOS 2.568.017,04

DESPESES             
a) Operacions corrents                                  
Cap. 1 Despeses de personal 1.154.387,81
Cap. 2 Compra béns corrents i serveis 1.275.133,59
Cap. 3 Despeses financeres 10.113,08
Cap. 4 Transferències corrents 91.850,59

b) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals 15.199,95
Cap. 9 Passius financers 21.332,02 

TOTAL DESPESES 2.568.017,04

C) EMPRESA MUNICIPAL AISA                                                       
                                                                                                           Euros
INGRESSOS
Operacions corrents
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 125.311,33
Cap. 4 Transferències corrents 335.281,97
Cap. 5 Ingressos patrimonials 527.800,00

TOTAL INGRESSOS 988.393,30

DESPESES
a) Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal 566.969,36
Cap. 2 Compra béns corrents i serveis 360.059,72

b) Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals 61.364,22
Cap. 9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 988.393,3
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11  
Vots en contra: 6
Abstencions: 4

_____________________

3 APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC

3.1 EXP.: IPDI10/001. APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC. 

APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC.

Expedient: IPDI10/001.

Atès que l’Ajuntament ha aprovat definitivament en el Ple de data 27 de gener de 2010 el 
pressupost de 2010 on es contempla el finançament d’inversions mitjançant crèdits a llarg 
termini.

Atesa la necessitat de concertar préstecs per finançar inversions en l’exercici corrent 2010.

S’ACORDA:

PRIMER: Iniciar l’expedient per la concertació de préstecs pel finançament de projectes d’
inversions en el pressupost 2010 per un import màxim de cinc milions vuit-cents mil euros 
(5.800.000 € ).

SEGON: Aprovar la concertació de préstecs per un import total màxim de cinc milions 
vuit-cents mil euros (5.800.000 € ).

TERCER: Autoritzar l’alcaldessa, Ana del Frago Barés, per a la signatura dels documents 
necessaris per a l’aprovació i formalització dels préstecs amb les entitats financeres així com 
tots els documents que calgui per donar íntegre compliment al que aquí s’acorda.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11  
Vots en contra: 2
Abstencions: 8

_____________________
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4 APROVACIÓ ORDENANÇA

4.1 EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE  L’ORDENANÇA GENERAL DE  L’
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER A LA CONVIVÈNC IA 
I EL CIVISME.

APROVACIÓ DE  L’ORDENANÇA GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ 
DEL VALLÈS PER A LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME.

1. Sobre la base de  les competències municipals (RDL781/1986, de 18 d’abril pel que s’
aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,  DL 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
i la legislació posterior  concurrent), de forma específica als articles 61, 62, 63, 64, 65 i 66 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

2. Amb l’objectiu primordial de dotar-nos d’un instrument vàlid i actualitzat que ha de 
permetre avançar en direcció de fer que la nostra ciutat sigui, de manera gradual, més amable, 
acollidora i sostenible, per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte 
formin part del nostre comportament quotidià. 

3. Per tal de  promocionar els valors d'adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles 
persones que tenen major dificultat d'accessibilitat i d'inserció social i, alhora, garantir els 
drets i deures de la ciutadania, respectant els principis bàsics d'igualtat i de no discriminació.

4. Amb l’objectiu d’articular tot un seguit de polítiques proactives que tinguin en aquesta 
ordenança una nova eina útil, eficaç, ràpida i resolutiva que proporcioni   al ciutadà els 
recursos suficients per assumir i interioritzar aquesta cultura cívica de manera que pugui ser 
ell mateix qui després la fomenti en el seu entorn. 

5. Atès el text d’avantprojecte de l’Ordenança,  elaborat per la Comissió creada a tal efecte 
pel decret d’Alcaldia número 1422 de data 26 de juny de 2009.  

6. Tenint en compte que el text d’avantprojecte  de la Comissió ha estat informat i sotmès a 
aportacions dels Grups Polítics amb representació al Consistori Municipal, a les Associacions 
de Veins i veïnes del municipi i als membres que participen en la Comissió Ciutadana del Pla 
de Ciutat. 

A proposta del regidor amb competència específica de gestió en matèria de Ciutadania i 
Civisme, Sr. Joan Josep Lázaro Moncada, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’
adopció del següent

ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment  l’Ordenança General de l’Ajuntament de Barberà  del Vallès 
per a la Convivència i el Civisme adjunta en aquest expediente i que s’estructura en els 
següents títols i capítols:  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I. Finalitats, fonaments legals i àmbit d’aplicació
Capítol II. Principis generals de convivència ciutadana i civisme: drets i deures
Capítol III. Mesures per fomentar la convivència

TÍTOL II. VIES I ESPAIS PÚBLICS
Capítol I. Ús de les vies i dels espais públics
Capítol II. Ús comú general
Capítol III. Ús comú especial
Capítol IV. Ús privatiu
Capítol V. Espais naturals, arbrat públic, parcs, jardins i fonts

TÍTOL III. USOS I ACTIVITATS A LES VIES I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT
Capítol I. Exigència d’autorització municipal
Capítol II. Usos específics

TÍTOL IV. COMPORTAMENT DELS CIUTADANS ENVERS LA COMUNITAT
Capítol I. Comportament de la ciutadania a l’espai públic
Capítol II. Comportament dels ciutadans en espais privats

TÍTOL V. ENTORN URBÀ
Capítol I. Normes generals
Capítol II. Contaminació i degradació visual
Capítol III. Contaminació atmosfèrica
Capítol IV. Contaminació acústica i vibracions
Capítol V. Contaminació per residus i neteja
Capítol VI. Contaminació de les aigües
Capítol VII. Contaminació lumínica
Capítol VIII. Altres mesures de prevenció

TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS
Capítol I. Inspecció, control i revisió
Capítol II. Règim sancionador

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL
 
SEGON: Sotmetre a informació pública el present expedient i el text íntegre de l’Ordenança 
per termini de 30 dies, a fi que s’hi puguin presentar al.legacions o suggeriments.

TERCER: Disposar que, si no es formula cap alegació, reclamació o suggeriment durant l’
esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’acord posterior. 
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QUART: Procedir a la publicació de l’acord, juntament amb el projecte d’Ordenança 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació.

CINQUÈ: Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent 
d’aquesta. 

SISÈ: Facultar indistintament l’alcaldessa, la Sra. Ana del Frago Barés, i el regidor amb 
competència específica de gestió en matèria de Ciutadania i Civisme, Sr. Juan Josep Lázaro 
Moncada, per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a l’execució dels 
acords aprovats. 

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 18  
Vots en contra: 2
Abstencions: 1

_____________________

5 APROVACIÓ

5.1 EXP.: SSFE100001. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT  DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’ACTUACIONS DIVERSES  A 
LA XARXA EXISTENT PER COMPLETAR I POSAR A PUNT LES 
INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE 
RESIDUS URBANS, AMB CÀRREC AL « FONS ESTATAL PER A L’
OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT  DEL PROJECTE D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL D’ACTUACIONS DIVERSES A LA XARXA EXISTENT PER 
COMPLETAR I POSAR A PUNT LES INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA DE 
RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS URBANS, AMB CÀRREC AL « FONS 
ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100001.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
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Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, esdevé necessari culminar les instal·lacions del sistema de recollida pneumàtica 
executades fins a l’actualitat, així com posar en funcionament la central de recollida 
pneumàtica de residus sòlids urbans al municipi.

Atès que aquesta actuació és subsumible dins del concepte d’obres, equipaments i altres 
inversions susceptibles de finançament, previst a l’art. 9 del Reial Decret Llei abans esmentat, 
i en concret, al seu apartat g), relatiu a la gestió i tractament dels residus urbans amb criteris 
de sostenibilitat.

Atès que l’actuació esmentada no es troba prevista  ni al pressupost municipal de l’exercici  
2009 ni al de l’exercici 2010, segons resulta de l’informe emès per la Intervenció municipal.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el  projecte d’inversió d’actuacions diverses a la xarxa existent per a 
completar i posar a punt les instal·lacions del sistema de recollida pneumàtica de residus 
urbans,  a executar amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en 
relació amb el qual l’import de les obres puja a la quantitat de 723.642,22 € (IVA inclòs).

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat la memòria explicativa relativa al projecte d’inversió 
d’actuacions diverses a la xarxa existent per a completar i posar a punt les instal·lacions del 
sistema de recollida pneumàtica de residus urbans.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
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per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 16   
Vots en contra: 5
Abstencions:

_____________________

5.2 EXP.: SSFE100002. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL DE SUPRESSIÓ DE BARRE RES 
ARQUITECTÒNIQUES PER COMUNICAR EL BARRI DE CAN GORG S 
AMB LA ZONA DE L’EIXAMPLE, CREUAR VIA FERROCARRIL I  
FACILITAR ACCÉS A LES PARADES DEL TRANSPORT PÚBLIC,  AMB 
CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER 
COMUNICAR EL BARRI DE CAN GORGS AMB LA ZONA DE L’EIXAMPLE, 
CREUAR VIA FERROCARRIL I FACILITAR ACCÉS A LES PARADES DEL 
TRANSPORT PÚBLIC, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100002.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis tècnics d’aquest 
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Ajuntament, resulten necessàries determinades actuacions per tal de suprimir les barreres 
arquitectòniques i facilitar la comunicació entre el  barri de Can Gorgs i la resta del municipi, 
actualment dividit per la via de ferrocarril,  així com millorar l’accessibilitat als diferents 
mitjans de transport públics presents en aquest indret. 

Atès que aquesta actuació són subsumible dins del concepte d’obres, equipaments i altres 
inversions susceptibles de finançament, previst a l’art. 9 del Reial Decret Llei abans esmentat, 
i en concret, al seu apartat k), relatiu a la supressió de barreres arquitectòniques i millora de l’
accessibilitat.

Atès que l’actuació esmentada no es troba prevista  ni al pressupost municipal de l’exercici  
2009 ni al de l’exercici 2010, segons resulta de l’informe emès per la Intervenció municipal.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el  projecte d’inversió per a la supressió de barreres arquitectòniques per 
comunicar el barri de Can Gorgs amb la zona de l’eixample, creuar la via del ferrocarril i 
facilitar l’accés a les parades dels transports públics,  a executar amb càrrec al Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en relació amb el qual l’import de les obres puja a 
la quantitat de 699.862,80 € (IVA inclòs).

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat la memòria explicativa relativa al projecte d’inversió 
per a la supressió de barreres arquitectòniques per comunicar el barri de Can Gorgs amb la 
zona de l’eixample, creuar la via del ferrocarril i facilitar l’accés a les parades dels transports 
públics.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.
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APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________

5.3 EXP.: SSFE100003. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL DE REDISTRIBUCIÓ I 
ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE L’ANTIC CENTRE OBERT PER 
AMPLIAR DEPENDÈNCIES DEL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS,  
AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL DE REDISTRIBUCIÓ I ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE L’ANTIC 
CENTRE OBERT PER AMPLIAR DEPENDÈNCIES DEL CENTRE DE SERVEIS 
SOCIALS, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100003.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, esdevé necessari adequar i millorar l’espai de les dependències del centre de 
serveis socials, donat que el condicionament i la distribució de l’espai no resulten a l’
actualitat els idonis per a l’efectiva prestació del servei.

Atès que aquesta actuació és subsumible dins del concepte d’obres, equipaments i altres 
inversions susceptibles de finançament, previst a l’art. 9 del Reial Decret Llei abans esmentat, 
i en concret, al seu apartat l), relatiu a la construcció, adequació, rehabilitació o millora de 
centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius.

Atès que l’actuació esmentada no es troba prevista  ni al pressupost municipal de l’exercici  
2009 ni al de l’exercici 2010, segons resulta de l’informe emès per la Intervenció municipal.
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És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el  projecte d’inversió de redistribució i adequació dels espais de l’antic 
centre obert per ampliar les dependències del centre de Serveis socials,  a executar amb càrrec 
al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en relació amb el qual l’import de 
les obres puja a la quantitat de 100.000,00 € (IVA inclòs), dels quals 7.455,00 € (IVA inclòs) 
aniran destinats a la redacció del projecte, 3.195 € (IVA inclòs) aniran destinats a la direcció 
de l’obra, i els 89.350,00 € (IVA inclòs) restants, aniran destinats a l’execució de l’obra 
pròpiament.

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat la memòria explicativa relativa al projecte d’inversió 
de redistribució i adequació dels espais de l’antic centre obert per ampliar les dependències 
del centre de Serveis socials.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 20  
Vots en contra: 1
Abstencions:

_____________________



17

5.4 EXP.: SSFE100004. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ PER A USO S 
DIVERSOS DE TIPUS ASSOCIATIU I CULTURAL, DE UNA NAU  
MUNICIPAL SITUADA AL CARRER ARQUÍMEDES Nº 8, AMB 
CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ PER A USOS DIVERSOS DE TIPUS ASSOCIATIU I 
CULTURAL, DE UNA NAU MUNICIPAL SITUADA AL CARRER ARQUÍMEDES Nº 8, 
AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100004.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, esdevé necessari habilitar zones aptes per a usos associatius i culturals dins del 
municipi, i en aquest sentit es disposa d’una nau de titularitat municipal que podria fer-se 
servir, l’ús urbanístic de la qual resulta compatible amb la destinació social que se li pretén 
donar.

Atès que aquesta actuació és subsumible dins del concepte d’obres, equipaments i altres 
inversions susceptibles de finançament, previst a l’art. 9 del Reial Decret Llei abans esmentat, 
i en concret, al seu apartat l), relatiu a la construcció, adequació, rehabilitació o millora de 
centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius.

Atès que l’actuació esmentada no es troba prevista  ni al pressupost municipal de l’exercici  
2009 ni al de l’exercici 2010, segons resulta de l’informe emès per la Intervenció municipal.
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És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el  projecte d’inversió d’adequació per a usos diversos de tipus associatiu 
i cultural d’una nau municipal  situada al carrer Arquímedes, núm. 8,  a executar amb càrrec 
al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, l’import del qual puja a la quantitat 
de 299.429,30 € (IVA inclòs), dels quals 18.676,00  € (IVA inclòs) aniran destinats a la 
redacció del projecte, 18.477,30 € (IVA inclòs) aniran destinats a la direcció de l’obra, i els 
262.276,00 € (IVA inclòs) restants, aniran destinats a l’execució de l’obra pròpiament.

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat la memòria explicativa relativa al projecte d’inversió 
d’adequació per a usos diversos de tipus associatiu i cultural d’una nau municipal situada al 
carrer Arquímedes, núm. 8.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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5.5 EXP.: SSFE100005. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL DE SUBSTITUCIÓ DE 
FUSTERIES EXTERIORS I COL·LOCACIÓ DE PROTECCIONS 
SOLARS A LES FAÇANES DEL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL  I 
PRIMÀRIA ELISA BADIA, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL P ER A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL DE SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES EXTERIORS I COL·LOCACIÓ DE 
PROTECCIONS SOLARS A LES FAÇANES DEL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMÀRIA ELISA BADIA, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ 
I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100005.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, esdevé necessari substituir les finestres existents al Centre d’Educació Infantil i 
Primària Elisa Badia, per tal de millorar les condicions tèrmiques de l’edifici, així com 
instal·lar proteccions solars per reduir l’escalfament de les aules com a conseqüència de la 
radiació solar.

Atès que les esmentades actuacions resulten ser de competència municipal, doncs es tracta d’
actuacions merament de conservació i manteniment de centres educatius, i per tant, són 
subsumibles dins l’art. 9 del Reial Decret Llei abans esmentat, i en concret, del seu apartat j).

Atès que les actuacions referides no es troben previstes ni al pressupost municipal de l’
exercici  2009 ni al de l’exercici 2010, segons resulta de l’informe emès per la Intervenció 
municipal.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 
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del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el  projecte d’inversió de substitució de fusteries exteriors i col·locació de 
proteccions solars a les façanes del Centre d’Educació Infantil i Primària Elisa Badia, a 
executar amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, en relació amb 
el qual l’import de les obres puja a la quantitat de 262.000 € (IVA inclòs), dels quals 11.900 € 
(IVA inclòs) aniran destinats a la redacció del projecte, 5.100 € (IVA inclòs) aniran destinats 
a la direcció de l’obra, i els 245.000 € (IVA inclòs) restants, aniran destinats a l’execució de l’
obra pròpiament.

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat la memòria explicativa relativa al projecte d’inversió 
de substitució de fusteries exteriors i col·locació de proteccions solars a les façanes del Centre 
d’Educació Infantil i Primària Elisa Badia.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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5.6 EXP.: SSFE100006. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’INSTAL·LACIÓ D’UN 
SISTEMA DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA I D’
ESTACIÓ TRANSFORMADORA PER AL SUBMINISTRE A LA PLAN TA 
DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATA L 
PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL) .

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL D’INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTÀICA I D’ESTACIÓ TRANSFORMADORA PER AL SUBMINISTRE A LA 
PLANTA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER 
A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100006.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, esdevé necessari instal·lar plaques fotovoltàiques a la coberta de la planta de 
recollida pneumàtica que proporcionin energia a la pròpia planta i a més facilitin la venda d’
excedents a la companyia subministradora, així com una estació transformadora que permeti 
connectar la planta a la xarxa.

Atès que aquesta actuació és subsumible dins del concepte d’obres, equipaments i altres 
inversions susceptibles de finançament, previst a l’art. 9 del Reial Decret Llei abans esmentat, 
i en concret, al seu apartat d), relatiu a les destinades a impulsar l’estalvi i l’eficiència 
energètica, així com l’accessibilitat i utilització d’energies renovables.

Atès que l’actuació esmentada no es troba prevista  ni al pressupost municipal de l’exercici  
2009 ni al de l’exercici 2010, segons resulta de l’informe emès per la Intervenció municipal.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
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sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el  projecte d’inversió per a la instal·lació d’un sistema de captació d’
energia solar fotovoltàica i d’estació transformadora per al subministre a la planta de recollida 
pneumàtica de residus, a executar amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local,  l’import del qual puja a la quantitat de 236.000,00 € (IVA inclòs), dels 
quals 16.425,60 € (IVA inclòs) aniran destinats a la redacció del projecte, 15.056,80 € (IVA 
inclòs) aniran destinats a la direcció de l’obra, i els 204.517,60 € (IVA inclòs) restants, aniran 
destinats a l’execució de l’obra pròpiament.

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat la memòria explicativa relativa al projecte d’inversió 
per a la instal·lació d’un sistema de captació d’energia solar fotovoltàica i d’estació 
transformadora per al subministre a la planta de recollida pneumàtica de residus.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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5.7 EXP.: SSFE100007. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’ESTABILITZACIÓ DELS  
TALUSSOS AL CEMENTIRI MUNICIPAL, AMB CÀRREC AL «FON S 
ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL»  
(FEOSL).

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL D’ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS AL CEMENTIRI MUNICIPAL, 
AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100007.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, esdevé necessari protegir l’espai del cementiri municipal, aturant el procés d’
erosió provocat per les avingudes del torrent, tot formant plataformes que permetin la seva 
ampliació, així com l’estabilització del terreny.

Atès que aquesta actuació és subsumible dins del concepte d’obres, equipaments i altres 
inversions susceptibles de finançament, previst a l’art. 9 del Reial Decret Llei abans esmentat, 
i en concret, als seus apartats h), relatiu a les destinades a la recuperació i conservació d’àrees 
naturals i masses forestals, i l), relatiu a la construcció, adequació, rehabilitació o millora de 
centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius.

Atès que l’actuació esmentada no es troba prevista  ni al pressupost municipal de l’exercici  
2009 ni al de l’exercici 2010, segons resulta de l’informe emès per la Intervenció municipal.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 
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del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el  projecte d’inversió per a l’estabilització dels talussos al cementiri 
municipal,  a executar amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, l’
import del qual puja a la quantitat de 150.000,00 € (IVA inclòs), dels quals 15.000 € (IVA 
inclòs) aniran destinats a la redacció del projecte, 15.000 € (IVA inclòs) aniran destinats a la 
direcció de l’obra, i els 120.000 € (IVA inclòs) restants, aniran destinats a l’execució de l’
obra pròpiament.

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat la memòria explicativa relativa al projecte d’inversió 
per a l’estabilització dels talussos al cementiri municipal.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

5.8 EXP.: SSFE100008. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’INVERSIÓ MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ DE CAMINS  I 
ESPAI D’ESTADA AL BOSC DE CAN GORGS, AMB CÀRREC AL 
«FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
LOCAL» (FEOSL).

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE D’INVERSIÓ 
MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ DE CAMINS I ESPAI D’ESTADA AL BOSC DE CAN 
GORGS, AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100008.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
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realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament, esdevé necessari condicionar els camins i una zona d’estada a l’interior del bosc 
de Can Gorgs, amb paviment adequat, mobiliari urbà i enllumenat.

Atès que aquesta actuació és subsumible dins del concepte d’obres, equipaments i altres 
inversions susceptibles de finançament, previst a l’art. 9 del Reial Decret Llei abans esmentat, 
i en concret, al seu apartat m), relatiu a les destinades a protecció i conservació del patrimoni 
històric i paisatgístic municipal.

Atès que l’actuació esmentada no es troba prevista  ni al pressupost municipal de l’exercici  
2009 ni al de l’exercici 2010, segons resulta de l’informe emès per la Intervenció municipal.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el  projecte d’inversió d’adequació de camins i espai d’estada al bosc de 
Can Gorgs,  a executar amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, l’
import del qual puja a la quantitat de 145.768,68 € (IVA inclòs), dels quals 15.000 € (IVA 
inclòs) aniran destinats a la redacció del projecte, 15.000 € (IVA inclòs) aniran destinats a la 
direcció de l’obra, i els 115.768,68 € (IVA inclòs) restants, aniran destinats a l’execució de l’
obra pròpiament.

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat la memòria explicativa relativa al projecte d’inversió 
d’adequació de camins i espai d’estada al bosc de Can Gorgs.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
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tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 19  
Vots en contra: 2
Abstencions:

_____________________

5.9 EXP.: SSFE100009. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT D’
ACTUACIONS D’INTERÉS SOCIAL, AMB CÀRREC AL «FONS 
ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL»  
(FEOSL).

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ I FINANÇAMENT D’ACTUACIONS D’INTERÉS SOCIAL, 
AMB CÀRREC AL «FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
LOCAL» (FEOSL).

Expedient: SSFE100009.

Atès que, en data 17 d’octubre de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat , el Reial 
Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, adscrit al Ministeri de Política Territorial, i destinat a finançar la 
realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores d’ocupació i actuacions de 
caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Atès que la Secretària d’Estat de Cooperació Territorial preveu per a tots els municipis de l’
Estat un finançament màxim en funció de les xifres de població corresponents a cada 
municipi, segons les dades del Reial Decret 2124/2008, de 26 de desembre, pel qual es fan 
oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró Municipal, referides a 1 de 
gener de 2008, que en relació amb el nostre municipi, es concreta en una quantia total 
disponible de 3.272,518 €, dels quals la quantitat mínima destinada a inversió és de 
2.616.703,00 €, i el límit màxim destinat a despesa social és de 655.815,00 €.

Atès que, segons resulta de l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis de benestar 
social i salut d’aquest Ajuntament, existeixen determinades despeses corrents de programes 
d’actuació de caràcter social, contemplats en el pressupost municipal de 2010, les quals són 
subsumibles dins del concepte de despeses corrents financiables, previst a l’art. 18 del Reial 
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Decret Llei abans esmentat, per tractar-se de despeses relatives a serveis d’atenció a persones 
en situació de dependència i de despeses derivades de les prestacions de serveis socials i de 
promoció i reinserció social.

Atès que les actuacions esmentades  es troben previstes dins del pressupost municipal de l’
exercici 2010, d’acord amb l’informe emès per la Intervenció municipal.

És per tot això que, de conformitat amb les previsions anteriors i els preceptes normatius ja 
invocats, amb el dictamen favorable previ de la Comissió informativa núm. 2 sobre sòl i 
urbanisme, projectes i obres municipals, patrimoni municipal, i serveis i medi ambient i 
sostenibilitat, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal la 
legislació local vigent,

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar la següent relació d’actuacions d’interès social  a executar amb càrrec al 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, l’import de les quals es troba inclòs en 
el pressupost d’aquest Ajuntament per l’any 2010:

- Administració General de Serveis Socials: Import: 374.400 €
- Atenció a persones dependents: Import: 281.415 €

SEGON: Aprovar amb aquesta finalitat les memòries explicatives de les actuacions d’interès 
social abans esmentades.

TERCER: Remetre a la Subdelegació del Govern, a través de la pàgina web del Ministeri d’
Administracions Públiques, les corresponents sol·licituds de finançament, juntament amb la 
resta de documentació necessària que preveuen els arts. 12 i 19 del Reial Decret Llei, i 
esmenar, si escau, les eventuals deficiències que pugui senyalar la Subdelegació del Govern 
en el tràmit de verificació dels projectes abans relacionats.

QUART: Facultar amb aquesta finalitat la Sra. alcaldessa per a la realització de tots aquells 
tràmits que siguin adients, inclosos els d’esmena, rectificació, correcció i ampliació, així com 
tots aquells que resultin necessaris per a la correcta tramitació de les corresponents 
sol·licituds de finançament davant de la Subdelegació del Govern.

CINQUÈ: Impulsar el procediment d’adjudicació de les obres, un cop verificats els projectes 
per part de la Subdelegació del Govern i comunicada la seva conformitat  amb les 
disposicions del Reial Decret Llei esmentat, tot complint amb els terminis i condicions 
previstes en aquell.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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6 APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIONS

6.1 EXP.: RHRR10001. INCREMENT RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2010.

INCREMENT RETRIBUCIONS DEL PERSONAL MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2010.

Expedient: RHRR10001.

Atès allò que disposen els articles 22 i següents de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010 en relació a l’increment de les despeses del 
personal al servei del sector públic, i que es desenvolupa a la Resolució de la Secretaria d’
Estat de Pressupostos i Despeses de data 4 de gener de 2010, per la qual es dicten 
instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost i, s’actualitzen per a l’any 2010 les quanties de les retribucions del 
personal a que es refereixen els corresponents articles de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’exercici esmentat.

Atès que la referida resolució és d’aplicació en aquesta administració.

Atesa l’existència de consignació pressupostaria suficient per atendre aquests increments 
retributius.

En ús de les atribucions atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2.i de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, conforme a la redacció donada 
al mateix per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985 i, demés 
normativa concordant i d’aplicació.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar l’increment salarial per als/a les empleats/des municipals corresponent a l’
exercici 2010.

Aquest increment, en la seva quantia i forma, serà l’establert en l’article 22 i següents de la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, i que 
es concreta a la Resolució de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses de data 4 de 
gener de 2010, per la qual es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost i, s’actualitzen per a l’any 
2010 les quanties de les retribucions del personal a que es refereixen els corresponents 
articles de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici esmentat.

SEGON: Facultar al tinent d’alcalde delegat de Recursos Humans per a l’adopció de les 
resolucions i la realització de les gestions i actuacions que siguin necessàries per a l’execució 
de l'acord present.

TERCER: Ordenar a la secció de Recursos humans de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
que doni compliment a allò disposat als punts anteriors.

QUART: Fer extensiu l'acord present al personal del Patronat Municipal d’Esports de 
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Barberà del Vallès, en els mateixos termes que s’aproven per al personal de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès segons decret núm. 004 de 12 de gener de 2010 del Patronat Municipal d’
Esports.

CINQUÈ: Notificar l'acord present a la secció d’Intervenció i a la secció de Recursos Humans 
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

7 MOCIONS PORTAVEUS

7.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQU ERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I 
CATÀLEG DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

Moció presentada pel portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, el text íntegre de la qual 
es transcriu a continuació:

"EXPOSO:

Atès que Barberà del Vallès és una ciutat que compta amb més de 1000 anys d’existència, fet 
que ha provocat que patís molts canvis tant en la forma de vida dels seus ciutadans i 
ciutadanes com amb l'Urbanisme. Un urbanisme ha hagut de adaptar-se a les necessitats 
vigents i on no sempre s'ha tingut en compte el seu patrimoni arquitectònic.

Atès que el Pla General aprovat disposa d'una relació d'elements singulars de la nostra ciutat 
que hauria de ser actualitzat.

Atès que la realització d'un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg 
de Barberà del Vallès ha de convertir-se en un instrument jurídic que permeti preservar el 
patrimoni arquitectònic i natural del municipi.

Atès que l'aprovació d'aquest Catàleg provocaria augmentar la sensibilitat de l'Ajuntament i 
que aquest tingui cura d'aquells elements a protegir avaluant la idoneïtat de possibles 
intervencions a aquests elements.

Atès que els principals objectius d'aquesta proposta són:

Evitar la destrucció de l'edifici o bé que es protegeix.
Ordenar les actuacions d'edificació i ús del sòl que potenciïn els valors estètics i compositius 
dels elements protegits
Potenciar l'ús dels edificis protegits
Afavorir la restauració i rehabilitació dels edificis i béns protegits
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Afavorir que els ciutadans puguin gaudir dels valors culturals, estètics, ambientals, del 
patrimoni que es protegeix.

PROPOSO:

1.- La realització d'un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de 
Barberà del Vallès durant la legislatura vigent.

2.- La creació d'un grup de treball de persones coneixedores en la matèria per realitzar un 
inventari dels béns que puguin ser objecte de protecció."

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

8 DONAR COMPTE AL PLE 

8.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA.

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per 
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en 
l'annex 1.

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

9. MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

10. PRECS I PREGUNTES.
_____________________ 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les  23:57 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, que en dono fe.

L'ALCALDESSA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés, José Núñez Alba,


