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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm.
L'AJUNTAMENT EL DIA 27/10/2010.

10

REALITZADA PER

PLE

DE

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 27/10/2010, 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 MARTÍNEZ ; 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)
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:
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (EUiA)
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ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS
2.APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES
2.01.- EXP.: HAVV2010/01. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
PER A L'ANY 2011.
3.MODIFICACIÓ CRÈDITS
3.01.- EXP.: IPMC10/010. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 PER
TRANSFERÈNCIES, SUPLEMENTS RLTDG I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
3.02.- EXP.: IPMC10/012. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/10 PME.
SERVEIS TERRITORIALS
4.APROVACIÓ DEFINITIVA
4.01.- EXP.: UPPE060003. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA URBANA
DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT AD-20.
5.COMPROMÍS
5.01.- EXP.: SPOV100003. COMPROMÍS ENDERROCAMENT EDIFICI FINCA
CARRER TORRE ESTAPÉ, 21, CEDIDA GRATUÏTAMENT A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER DESTINAR-LA A LA CONSTRUCCIÓ
D’EQUIPAMENT D’ÚS DOCENT.
RÈGIM INTERIOR
6.MOCIONS PORTAVEUS
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PARTIT POPULAR
RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOSPITAL COMARCAL.
6.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PLATAFORMA
CIUTADANA PER BARBERÀ PER A L’EMPLAÇAMENT D’UNA
AMBULÀNCIA A BARBERÀ DEL VALLÈS.
ALCALDIA
7.DONAR COMPTE AL PLE
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

3

8.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

9.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS

1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201009. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
29 de setembre de 2010, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
.________.

El Sr. Rovira planteja que troba a faltar part de les intervencions que es van realitzar en el
debat del punt de l'ordre del dia núm. 11, a la pàgina núm. 57, en la part final de la
intervenció del Sr. Gallego.
Verificat per aquest secretari l'extrem indicat i una vegada escoltades per la Presidència les
intervencions dels portaveus dels grups municipals, el Ple municipal acorda per assentiment
incorporar les intervencions esmentades, que resulten del tenor literal següent:
"Sr. Gallego: .../... Al Oriol qué decirle, ¿la Generalitat puede congelar la pensión de todos
los españoles?. Eso le gustaría a usted, pero de momento no. Y claro le tendría que decir,
usted me ha visto a mí cara de tonto para tratarse de reír de mí como se reía porque yo le veo
a usted cara de tonto y medio.
Sra. del Frago: Por favor Sr. Gallego, por favor.
Sr. Gallego: Es que se ha reído de mí.
Sra. del Frago: No se ha reído.
Sr. Gallego: Sí, se ha reído de mí.
Sra. del Frago: Vamos a ver si mantenemos el tono y el respeto, que parece mentira."

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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2

APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES

2.1

EXP.: HAVV2010/01. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2011.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2011.
Expedient: HAVV2010/01.
ANTECEDENTS DE FET
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General Tributària, i l’
article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
FONAMENTS DE DRET
1. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 2. L’article 175 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de
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novembre, en què s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals.
3. Memòria del regidor d'Hisenda i l'informe de la Intervenció municipal.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa al Ple
d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici 2011 i següents les modificacions de les
Ordenances fiscals que a continuació es llisten.
El text de les modificacions de l’Ordenança fiscal general consta a l’expedient com
document 1.
MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2011
1.- IMPOSTOS
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
Increment tipus impositiu del 2 %
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Increment dels coeficients de situació en un 2%
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU)
Increment del percentatge dels períodes en 2%
2.- TAXES
2.1 Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
2.2 Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
2.3 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
2.4 Ordenança reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’
escombraries i altres residus sòlids urbans.
2.5 Taxa per serveis de cementiri municipal.
2.6 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula el dret sobre concessió de
plaques, distintius, patents i d’altres d’anàlogues.
2.7 Ordenança reguladora de la Taxa per prestacions de la Policia Local.
2.8 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els serveis dels mercats
municipals i mercadet setmanal.
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de prestació del servei de llars d'infants municipals.
2.10 Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via
pública.
2.11 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els drets per reserva exclusiva
d’espai per aparcaments i parada de vehicles a les vies públiques.
2.12 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
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2.13 Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de les instal.lacions esportives
municipals.
2.14 Ordenança reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques.
2.15 Ordenança reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
2.16 Ordenança reguladora de la Taxa clavegueram.
2.17 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del Centre Obert.
2.18 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’inspecció sanitària.
2.19 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de menjador a les llars d’
infants municipals.
2.20 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària
de funcionament del sector carni minorista.
3.- PREUS PÚBLICS
3.1 Annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 i 14 de l’Ordenança general reguladora dels Preus
públics.
3.2 Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals.
SEGON: Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de
setembre de 2010:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials
TERCER: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 2.2 reguladora de la
taxa per llicències urbanístiques de l’exercici 2010 amb efectes des de l’u de gener de 2010 d’
acord amb el Document 3 annex
QUART: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal els
acords provisionals anteriors i les Ordenances modificades, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances esmentades, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
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podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
CINQUÈ: Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’
exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’
Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà pública l’
adaptació del text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials
SISÈ: Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords definitius de les
Ordenances modificades, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, de
21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’Hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra: 7
Abstencions: 2

_____________________
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3

MODIFICACIÓ CRÈDITS

3.1

EXP.: IPMC10/010. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 PER
TRANSFERÈNCIES,
SUPLEMENTS
RLTDG
I
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 11 PER TRANSFERÈNCIES, SUPLEMENTS RLTDG
I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Expedient: IPMC10/010.
Vista la memòria elaborada pel Regidor d’Hisenda en què es manifesta la necessitat d’
incrementar la consignació econòmica de determinades partides del Pressupost municipal de
despeses 2010 per a poder fer front a despeses que s’han d’atendre durant el present exercici i
que no es poden demorar fins a l’exercici següent.
Atès que per a atendre aquestes necessitats la consignació pressupostària és insuficient o no
existeix la partida pressupostària adequada, i que una part dels fons necessaris per a finançar
l’increment de partides esmentat es poden obtenir per transferència de crèdit entre partides.
Atès que les aplicacions pressupostàries a disminuir corresponen a despeses que no és
necessària la seva execució o poden ser reduïdes sense pertorbar els serveis corresponents.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els articles 169 a 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vistos els articles 34 a 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos.
Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a l’exercici
2010.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdits número 11 del Pressupost Municipal
2010 per:
a. Tranferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa:
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DISMINUCIONS

INCREMENTS

Aplicació
pressupòstaria
2010 100 130 22104

Vestuari

22.000,00 €

2010 200 920 22100

2010 200 920 22604

Total Policia Local
Despeses jurídiques

22.000,00 €
10.000,00 €

2010 200 920 22101
2010 200 920 22200

Dietes òrgans de
govern
Dietes personal
directiu
Dietes, locomoció
personal
Total Serveis Generals
Manteniment maquinària
Material oficina no
inventariable
Vestuari
Primes assegurances

2.000,00 €

2010 200 920 23000
2010 200 920 23010
2010 200 920 23020

2010 230 920 21300
2010 230 920 22000
2010 230 920 22104
2010 230 920 22400
2010 230 920 22699
2010 230 932 22706

2010 511 230 22299
2010 511 230 23110

2010 513 337 22200
2010 513 337 22201

Concepte

Import baixa

2.000,00 €

Aplicació pressupòstaria

2010 280 925 22201

Concepte
Subministrament
electricitat
Aigua
Serveis de
telecomunicacions
Total Serveis Generals

20.800,00 €

Comunicacions postals

10.500,00 €

Total OAC

10.500,00 €

4.000,00 €
18.000,00 €
1.000,00 €
16.000,00 €
6.000,00 €
30.000,00 €

2010 440 920 22102
2010 460 920 22100

2010 531 920 22100

Import alta

1.050,00 €
13.000,00 €
34.850,00 €

Subministrament gas
3.200,00 €
Total Obres
3.200,00 €
Subministrament
61.300,00 €
electricitat
Total Serveis Enginyeria 61.300,00 €
Subministrament
24.400,00 €
electricitat
Subministrament gas
17.250,00 €
Total Educació 41.650,00 €
Centre cultural i social.
184.000,00 €
Electricitat
Consums aigua
1.050,00 €

Material fungible
Cartografia Cadastre
Total Serveis Econòmics

6.000,00 €
6.000,00 €
65.000,00 €

2010 531 920 22102

Altres despeses en
comunicacions
Locomoció del
personal directiu
Total Benestar Social

2.000,00 €

2010 540 920 22101

1.000,00 €

2010 540 920 22102

Gas

3.000,00 €

2010 540 335 22706

Arts escèniques. Estudis
29.800,00 €
i treballs tècnics
Total Cultura 220.850,00 €

Comunicacions
telefòniques
Comunicacions postals

2010 540 920 22100

1.000,00 €

6.000,00 €

Subministrament
146.100,00 €
electricitat
2010 513 337 22300
Transports
4.000,00 €2010 550 920 22102
Subministrament gas
48.550,00 €
Total Joventut
8.000,00 €
Total Esports 194.650,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2 "Despeses corrents"
116.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2 "Despeses corrents" 567.000,00 €
2010 230 011 31001
Interessos crèdits
350.000,00 €2010 410 162 6090107
Recollida xarxa
12.439,23 €
pneumàtica
2010 230 934 32200
Diferències de canvi
5.000,00 €2010 410 151 6090209
Honoraris projectes i
23.507,17 €
planejament
2010 230 934 35200
Interessos de demora
12.000,00 €2010 410 151 6190009
Parcs infantils
2.800,00 €
2010 230 934 35901
Interessos operacions
12.000,00 €2010 410 155 61901
FEOSL-Estació,
16.520,00 €
tresoreria
supressió barreres
arquitectòniques
FEOSL-Talussos
2.586,21 €
Total Serveis Econòmics
379.000,00 €2010 410 164 62101
cementiri
2010 410 231 62201
FEOSL-Oficines serveis
3.975,10 €
TOTAL CAPÍTOL 3 "Despeses financeres" 379.000,00 €
socials
2010 410 152 48000
Transferències a famílies
72.000,00 €2010 410 179 62301
FEOSL-Fotovoltaica,
19.000,00 €
i institucions sense ànim
planta recollida
de lucre
Total Direcció
72.000,00 €
Total Direcció 80.827,71 €
TOTAL CAPÍTOL 4 "Transferències corrents"
72.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 6 "Inversions reals" 80.827,71 €
2010 410 453 60905
Rotonda N-150
80.827,71 €
Total Direcció
80.827,71 €
TOTAL CAPÍTOL 6 "Inversions reals"
80.827,71 €

TOTAL DISMINUCIONS

3.000,00 €2010 550 920 22100

647.827,71 €

TOTAL INCREMENTS

647.827,71 €
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b. Suplements de crèdit finançats amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals:
aplicació
pressupostària
2010 230 87000

FINANÇAMENT
Concepte

Romanent líquid de
tresoreria per despeses
generals
Total Serveis Econòmics
TOTAL CAPÍTOL 8 "Actius Financers"

TOTAL FINANÇAMENT

Import baixa

aplicació
pressupostària
136.000,00 € 2010 540 335 22706

INCREMENTS
Concepte

Arts escèniques.
Estudis i treballs
tècnics
136.000,00 €
Total Cultura
136.000,00 € TOTAL CAPÍTOL 2 "Despeses Corrents"
2010 004 231 48000 Rehabilitació habitatge
oficina de barris
Total Oficina de Barris
TOTAL CAPÍTOL 4 "Transferències
corrents"
136.000,00 €
TOTAL INCREMENTS

Import alta
21.000,00 €

21.000,00 €
115.000,00 €
115.000,00 €
115.000,00 €
136.000,00 €

c. Crèdits extraordinaris finançats per baixa de crèdit d’una aplicació pressupostària:
aplicació
pressupostària
2010 410 453 60905

DISMINUCIONS
Concepte

Rotonda N-150
Total Direcció
TOTAL CAPÍTOL 6 "Inversions reals"

TOTAL DISMINUCIONS

INCREMENTS
aplicació
Concepte
Import alta
pressupostària
90.492,69 €
2010 002 491 62600
Unitat mòbil ràdio
5.433,90 €
90.492,69 €
Total Oficina de Comunicació i Imatge
5.433,90 €
Enllumenat Rotonda
21.159,12 €
90.492,69 € 2010 410 165 60902
Tibidabo
2010 410 161 60903
Xarxa aigua c/ Sant Pere
43.899,67 €
2010 410 151 60904
Enderroc Can Estaper
20.000,00 €
Total Direcció
85.058,79 €
TOTAL CAPÍTOL 6 "Inversions reals"
90.492,69 €
90.492,69 €
TOTAL INCREMENTS
90.492,69 €

Import baixa

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdits a informació pública per un període
de quinze dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.
TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, l’
expedient de modificació de crèdits es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’
adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de les mateixa per capítols en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra: 1
Abstencions: 8

_____________________
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3.2

EXP.: IPMC10/012. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/10 PME.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/10 PME.
Expedient: IPMC10/012.
Vist l’informe de la modificació de crèdit 03/10 del Coordinador d’Instal·lacions Esportives
Municipals del PME on especifica la necessitat de suplementar determinades partides
pressupostàries mitjançant nous ingressos.
Vist l’informe proposta de resolució de la modificació de crèdit 03/10 del President del PME.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els articles 169 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que quan s’hagi de
realitzar una despesa que no pugui demorar-se fins al següent exercici i el crèdit consignat en
el pressupost d’un organisme autònom sigui insuficient o no ampliable, el president, com a
òrgan competent segons els Estatuts del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de
Barberà, ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de suplement de crèdit.
El mateix precepte del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, especifica que els
suplements de crèdit podran finançar-se, entre altres recursos, mitjançant nous ingressos
sobre el total previstos en el pressupost actual.
Vistos els articles 34 a 38 i 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a l’exercici
2010.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient IPMC 10/012 de la modificació de crèdit 03/10
del Patronat Municipal d’Esports, mitjançant suplement de crèdit, finançat amb un préstec,
amb el detall següent:
Aplicació
pressupostària
2010 550 341
63200

INCREMENTS
Concepte
Inversions instal·lacions
esportives
TOTAL INCREMENTS

Import

Aplicació
pressupostària
67.626,13 € 2010 550 91300

67.626,13 €

FINANÇAMENT
Concepte

Préstec rebut
leasing paviment
esportiu
TOTAL FINANÇAMENT

Import
67.626,13 €

67.626,13 €

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de
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quinze dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.
TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, l’
expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’
adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 14
Vots en contra:
Abstencions: 6
_____________________
4

APROVACIÓ DEFINITIVA

4.1

EXP.: UPPE060003. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA
URBANA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT AD-20.

APROVACIÓ DEFINITIVA PLA
DESENVOLUPAMENT AD-20

DE

MILLORA

URBANA

DE

L’ÀREA

DE

Expedient: UPPE060003.
Vist l’expedient de referència, relatiu al Pla de millora urbana de l’Àrea de Desenvolupament
núm. 20 “Imavi” (AD-20), prevista en el Pla general d’ordenació vigent, segons projecte
redactat pel despatx d’arquitectes “ATM Arquitectes Associats, SL” , l’aprovació del qual es
formula a iniciativa de l’entitat mercantil “ANIDA Desarrollos Inmobiliarios, SL” , en tant
que propietària de sòl inclòs dins el seu àmbit d’actuació.
Atès que el Pla de millora urbana abans esmentat té per objecte la transformació, en ús
residencial, de l’antic teixit industrial existent en aquest àmbit del municipi, en coherència
amb la resta d’actuacions de transformació del seu entorn més immediat, amb integració de la
part de vialitat existent ja urbanitzada i el conseqüent establiment de les noves
determinacions específiques d’ordenació urbanística i de les condicions d’edificació. Tot
això, en desenvolupament de les previsions del Pla general municipal d’ordenació de
Barberà del Vallès, actualment vigent, i d’acord amb les determinacions del Text refós de la
Llei d’urbanisme aprovat mitjançant Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant,
TRLLU), si bé tenint en compte el contingut de la seva Disposició transitòria sisena pel que
fa al règim que és d’aplicació a aquesta figura de planejament derivat, per raó de la data de la
seva aprovació inicial (31.10.2007).
Atès que per a l’aprovació d’aquest instrument de planejament derivat, previst a l’article 70
(art. 68 antic) del TRLLU, cal tenir present i seguir el procediment que preveuen els articles
85 (83 antic), 89 (87 antic), 101 (96 antic) i 102 (97 antic) del TRLLU esmentat.
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Atès que, mitjançant informe de data 22 d’octubre de 2007 emès per l’arquitecte municipal,
es va considerar que el projecte inicialment presentat s’ajustava a les previsions del Pla
general municipal d’ordenació de Barberà del Vallès i que recollia els documents i continguts
que per raó del seu abast resulten necessaris per a la seva tramitació, d’acord amb el que
preveuen el TRLLU i el seu Reglament, si bé determinant que s’haurien de dur a terme
determinades esmenes o correccions que, malgrat això i mentrestant, no van impedir la seva
tramitació, i que són les contingudes en el mateix informe tècnic.
Atès que, com a conseqüència d’això, el projecte esmentat va ser aprovat inicialment, amb
prescripcions, mitjançant decret d’alcaldia núm. 2.057, de 31 d’octubre de 2007. Decret en
que també es va acordar, d’una banda, sotmetre’l al tràmit d’informació pública durant el
termini d’un mes, donant-li la publicitat exigida legalment i amb citació personal de les
persones propietàries dels terrenys compresos en el seu àmbit territorial; i, d’altra, sol·licitar
els informes corresponents als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials, així com a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en compliment d’allò
establert als articles 85.5 i 87 del TRLLU, respectivament (arts. 83.5 i 85 de l’anterior
TRLLU, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 27 de juliol).
Atès el resultat del tràmit d’informació pública i citació personal, en què s’ha presentat,
únicament, un escrit d’al·legacions signat pel representant legal de l’entitat mercantil “Alba
AGC, SA” , amb registre d’entrada de data 18 de desembre de 2007, al qual es dóna resposta
concreta i puntual mitjançant informe annex incorporat a l’expedient, un cop examinat també
l’escrit de resposta a dites al·legacions, presentat en data 6 de maig de 2008 pel representat de
l’entitat promotora d’aquesta actuació urbanística.
Atès, així mateix, el resultat del preceptiu tràmit de sol·licitud d’informes als organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, en què s’han emès els informes
següents, algun d’ells amb les prescripcions corresponents:
- Informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Oficina Territorial d’Avaluació
Ambiental, rebut en data 22 de juliol de 2008, de contingut favorable i amb les prescripcions
següents: Caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (que hi és a l’
expedient), i incorporar les seves prescripcions si s’escau (que així es fa); caldrà donar
compliment a l’article 3.5 del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, en el cas de què el sector
comprengui sòls on s’hagi desenvolupat alguna activitat potencialment contaminant; i caldrà
donar compliment a les mesures establertes en el Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’
aprovació del Pla d’actuació per a la millora de l’aire als municipis declarats zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric.
- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, rebut en data 9 d’octubre de 2008, de contingut
favorable i amb la prescripció següent, pel que fa a la Directiva marc d’Aigües: els projectes
constructius que desenvolupin aquest planejament hauran d’adaptar-se a les disposicions
que es derivin de l’aplicació de la directiva i, en particular, al futur Pla de Gestió del
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (a dia d’avui, pendent d’aprovar i publicar).
- Informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Direcció General de Promoció de l’
Habitatge, rebut en data 30 de gener de 2009, també de contingut favorable amb la condició
d’incorporar a l’articulat normatiu del Pla determinades prescripcions pel que fa a les
subzones amb ús principal d’habitatge de protecció pública.
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- I informe de la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment, rebut finalment
en data 2 de març de 2010 (després de diverses vicissituds prèvies al respecte), amb
contingut favorable a la proposta d’ordenació de les edificacions, per raó de la seva afecció
a les servituds aeronàutiques de l’aeròdrom de Sabadell, amb les condicions que s’hi fan
constar.
- Per part de la Direcció General de Carreteres no s’ha rebut cap resposta a la sol·licitud d’
informe que es va formular en data 22 de novembre de 2007; raó per la qual, davant la
manca de resposta, cal prosseguir amb la tramitació de l’expedient, en adequada aplicació
dels articles 85.5 del TRLLU i 83.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Atès igualment el contingut de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 27 de desembre de 2007, mitjançant el qual s’informa favorablement
el Pla de millora objecte d’aquest expedient, als efectes de l’article 87 (85 antic) del TRLLU,
amb la única condició de reduir el seu cos normatiu amb referència específica als aspectes
concrets de desenvolupament de l’àmbit d’actuació deixant els aspectes generals al que
disposa el planejament general.
I atès, finalment, el darrer document refós presentat en data 1 de juliol de 2010 per l’entitat
promotora “ANIDA Desarrollos Inmobiliarios, SL" , on es dóna resposta i, si cal, s’inclouen
totes les prescripcions establertes com a resultat dels tràmits i informes emesos pels
organismes abans esmentats; tot això, mitjançant la incorporació de determinades
modificacions de caràcter no substancial respecte al projecte inicialment aprovat.
Vist el nou informe que ha emès l’arquitecte municipal en sentit favorable a l’aprovació
definitiva del Pla de millora urbana, conforme al Text refós presentat, a més de considerar
que conté els documents i contingut necessaris, per raó de les finalitats i la naturalesa de les
actuacions que s’hi preveuen, i que efectivament, els canvis introduïts durant la seva
tramitació per incorporar el contingut de les prescripcions resultants dels informes sectorials
emesos no constitueixen cap modificació de caràcter substancial sobre el projecte aprovat
inicialment, tota vegada que no donen lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’
emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics.
Considerant que, a la vista dels tràmits, informes i acords anteriors així com del contingut del
nou document refós elaborat, en el qual s’incorporen les condicions abans esmentades, ha
quedat acreditat a l’expedient, de forma suficient, l’acompliment dels requisits tant d’
oportunitat i conveniència, com de contingut i procediment que vénen establerts als articles
85 (83 antic) i següents del TRLLU, en relació amb aquesta figura de planejament derivat.
Raó per la qual procedeix adoptar l’acord d’aprovació definitiva corresponent.
És per tot això que es proposa al ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
D’acord amb els informes emesos i incorporats a l’expedient; amb el dictamen favorable de
la Comissió informativa d’Urbanisme, Obres i Serveis, Habitatge, Medi Ambient, Règim
Interior i Protecció Civil; de conformitat amb el que disposa l’article 85 (83) del Text refós de
la Llei d’urbanisme (TRLLU); fent ús de les competències que atribueix a l’Ajuntament l’
article 81.1 (79.1 antic) del TRLLU, per a l’aprovació definitiva d’aquesta figura de
planejament derivat, expressament reconegudes en virtut de la resolució del Conseller de
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Política Territorial i Obres Públiques de data 29 de juliol de 2005, i d’acord amb les
previsions establertes als articles 22.2, apartat c) de la “Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local” i 52.2, apartat c) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
S’ACORDA:
PRIMER: Desestimar les al·legacions formulades per l’entitat mercantil “Alba AGC, SA”
mitjançant escrit presentat en data 18 de desembre de 2007, en base a l’informe emès amb
aquesta finalitat pels serveis tècnics i jurídics de l’àrea de Serveis Territorials, al contingut del
qual es dóna total conformitat.
SEGON: Aprovar definitivament el Pla de millora urbana per a la transformació d’ús de l’
Àrea de Desenvolupament núm. 20 “Imavi” (AD-20), del Pla general municipal d’ordenació
de Barberà del Vallès, delimitada per la carretera de Barcelona, el carrer Juan de la Cierva i
els límits nord i oest de l’AD-19, segons el text refós presentat en data 1 de juliol de 2010 per
la raó social “ANIDA Desarrollos Inmobiliarios, SL” i redactat pel despatx d’arquitectes
“ATM Arquitectes Associats, SL” , el qual incorpora entre d’altres les prescripcions dels
informes favorables tramesos pels organismes afectats per raó de les seves competències,
amb el caràcter de modificacions no substancials respecte del projecte inicialment aprovat en
data 31 d’octubre de 2007.
El projecte referit consta de la documentació següent:
1.
2.
3.
4.1
4.2

Memòria, amb annexos 1 (documentació cadastral) i 2 (infraestructures)
Normes urbanístiques
Estudi econòmic - Pla d’etapes
Plànols d’informació i anàlisi (numerats de l’1 al 5)
Plànols d’ordenació (numerats de l’1 al 8)

TERCER: Fer constar, en compliment del que disposa l’article 112.4 del Reglament de la
Llei d’urbanisme, que les alteracions introduïdes en el text que ara s’aprova definitivament,
respecte del projecte aprovat inicialment són, succintament, les següents:
El document refon l’aprovat inicialment amb les prescripcions establertes pels serveis tècnics
municipals en aquell tràmit; i, així mateix, incorpora les modificacions resultants de les
condicions i/o prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i els
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, les quals es detallen a
continuació:
Esmenes a la Memòria
- Es modifiquen aspectes relacionats amb els diferents informes emesos pels organismes de
referència segons es detallen en els punts següents.
- Es completa la informació relativa a la descripció de l’àmbit de planejament reflectint en el
quadre de superfícies de les finques incloses en l’àmbit la superfície real d’aquest àmbit, tant
de la part amb dret a aprofitament com de la total del sector, i, alhora, es corregeix l’error
observat a la superfície registral de la finca núm. 1.901, segons nota simple del Registre de
la propietat contrastada.
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- Es corregeixen errades materials de superfícies i percentatges parcials de la memòria,
ajustant aquestes xifres a les que ja constaven correctament reflectides a la normativa del pla
de millora. Es procedeix de la mateixa forma als quadres de la memòria social.
Esmenes a la Normativa
- S’eliminen els capítols que reprodueixen els articles de les Normes del Pla General,
respectant aquells que regulen els aspectes concrets del sector AD-20.
- S’introdueix un nou article 8 (i es modifica la numeració dels articles successius),
incorporant les prescripcions de l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil.
- Es modifiquen altres aspectes relacionats amb els diferents informes emesos pels
organismes de referència segons es detallen en els punts següents.
- Es reflecteix la reserva de sostre que s’ha de destinar a usos no residencials a cada subzona,
ajustant-se a la quantitat disposada a la resta del document i als efectes de justificar aquesta
proporció amb major claredat.
Esmenes al Pla d’Etapes
- Es modifiquen aspectes relacionats amb els diferents informes emesos pels organismes de
referència segons es detallen en els punts següents.
Esmenes a la documentació gràfica
- Es completa la informació relativa a la descripció de l’àmbit de planejament en la mateixa
forma en què s’ha fet a la memòria i es justifica amb major claredat i precisió la part de l’
àmbit amb dret a aprofitament. Així mateix, es corregeixen errades materials de superfícies i
percentatges parcials dels plànols d’ordenació, ajustant aquestes xifres a les que ja constaven
correctament reflectides a la normativa del pla de millora.
En relació amb les prescripcions de l’informe del Departament de Medi Ambient
- Es preveu amb caràcter vinculant, a diferents parts del document, que el corresponent
projecte d’urbanització inclogui les partides corresponents a les prospeccions i la redacció
dels corresponents informes de l’estat del subsòl, així com l’eventual descontaminació del
mateix, quan s’escaigui, la qual anirà a càrrec del propietari de cada finca originària, i a l’
enderroc de les edificacions existents.
- Tanmateix, recull que en el cas que l’àmbit objecte del present PMU comprengui sòls en els
quals s’hagi desenvolupat en el passat alguna de les activitats potencialment contaminants
recollides en l’annex I del RD 9/2005 correspondrà a cada propietari presentar a l’Agència
de Residus de Catalunya un informe de situació caracteritzant acuradament si els sòls estan
contaminats, a fi de poder saber si és necessari procedir a descontaminar altres sòls en el
sector.
- Altrament disposa que per a l’atorgament de llicències d’edificació seran d’aplicació les
mesures establertes en el D 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la
millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’
ambient atmosfèric mitjançant Decret 226/2006, de 23 de maig.
En relació amb la única prescripció de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
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- Disposa que els projectes constructius que desenvolupin aquest planejament hauran d’
adaptar-se a les disposicions que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua, i
en particular, al Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya, a dia d’avui,
pendent d’aprovar i publicar.
En relació amb les prescripcions de l’informe de la Direcció General de Promoció de l’
Habitatge
- S’incorporen les prescripcions corresponents a l’informe d’Habitatge, quantificant la
superfície de sostre destinada a cadascun dels règims d’habitatge amb protecció oficial
previstos pel TRLUC a la memòria i al document normatiu, així com els terminis per a la
seva construcció al document de pla d’etapes, d’acord amb el que disposen els articles 57.7
TRLUC i 83.2.e) RLUC.
En relació amb les prescripcions de l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil
- S’incorporen al PMU les prescripcions de l’informe d’Aviació Civil mitjançant la inclusió
d’un plànol normatiu de Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport de Sabadell i la indicació
corresponent a la normativa del Pla de què per sobre d’aquestes línies de nivell no podrà
sobrepassar cap construcció o element auxiliar, modificacions del terreny o cap objecte fix,
així com gàlibs de vehicles, entre d’altres, així com l’obligatorietat de requerir la resolució
favorable de la Direcció General d’Aviació Civil per a l’execució d’aquells altres que no
vulnerin les dites servituds.
QUART: Notificar el contingut d’aquest acord a la raó social “ANIDA Desarrollos
Inmobiliarios, SL” , com a propietària de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla de millora que,
a iniciativa de la qual, aquí s’aprova definitivament.
CINQUÈ: Notificar-ho també a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb
lliurament de tota la documentació tècnica i administrativa del pla urbanístic derivat que s’
aprova, en compliment de l’article 88 (86 antic) del TRLLU i en la forma establerta en l’
article 18.5 del seu Reglament.
SISÈ: Notificar-ho igualment a la societat “Alba AGC, SA” , amb tramesa de l’informe d’
acord amb el qual es desestimen les al·legacions que va formular en el seu dia; així com a la
resta d’interessats i d’organismes afectats per raó de les seves competències.
SETÈ: Publicar a continuació aquest acord, juntament amb les normes urbanístiques
corresponents, al tauler d’anuncis municipal, al Butlletí Oficial de la província i en els
mitjans telemàtics municipals, en compliment del que estableixen els articles 8.5, lletra c) i
103 (98 antic) del TRLLU i als efectes de la seva executivitat immediata, tal com estableix l’
article 103.1 (101.1 antic) del mateix TRLLU, i conforme preveu l’article 70.2 de la “Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local” , al qual es remet l’article
178.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
VUITÈ: Condicionar en qualsevol cas l’executivitat del planejament derivat que aquí s’
aprova definitivament, així com la seva publicació reglamentària, segons es preveu en el punt
ordinal anterior, a la prèvia constitució de la garantia urbanística corresponent que asseguri l’
obligació d’urbanitzar, per import equivalent al 12% del valor de les obres d’urbanització
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fixat en l’estudi econòmic i financer del projecte que s’aprova definitivament, en aplicació
dels articles 106.3 i 107.3 (100.1 i 101.3 antics) del TRLLU (12% de 3.874.995,00 € =
464.999,40 €).
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 13
Vots en contra: 5
Abstencions: 2
_____________________

5

COMPROMÍS

5.1

EXP.: SPOV100003. COMPROMÍS ENDERROCAMENT EDIFICI FINCA
CARRER TORRE ESTAPÉ, 21, CEDIDA GRATUÏTAMENT A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER DESTINAR-LA A LA
CONSTRUCCIÓ D’EQUIPAMENT D’ÚS DOCENT.

COMPROMÍS ENDERROCAMENT EDIFICI FINCA CARRER TORRE ESTAPÉ, 21,
CEDIDA GRATUÏTAMENT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER
DESTINAR-LA A LA CONSTRUCCIÓ D’EQUIPAMENT D’ÚS DOCENT.
Expedient: SPOV100003.
El Ple Municipal de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 07-06-2010 va
adoptar l’acord de cessió gratuïta, a favor de la Generalitat de Catalunya, del domini de les
finques de propietat municipal emplaçades al carrer Torre Estapé núm. 21, d’aquesta ciutat, l’
agrupació de les quals com a finca independent ha estat atorgada amb posterioritat mitjançant
escriptura de data 23.06.2010, degudament inscrita al Registre de la propietat (finca registral
núm. 31.060) i a l’Inventari de béns del municipi com a bé patrimonial, lliure de càrregues i
servituds. Tot això, amb la finalitat de destinar-la a la construcció i posada en funcionament
d’una nova escola.
Tenint en compte que en la finca esmentada existeix encara un edifici per enderrocar amb
diferents habitacions, cuina i altres dependències, i, d’altra banda, l’urgència de la construcció
del nou equipament escolar per assegurar l’escolarització de la població del municipi en els
propers anys; és per aquesta raó que cal procedir quan més aviat millor a l’enderroc de l’
edificació existent.
Atès el contingut del punt 6-c de l’acord del Ple municipal de data 07-06-2010, abans
esmentat, en el qual s’estableix que correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les
actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures
necessàries per aconseguir la seva destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost
o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de
les obres.
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I vist l’informe emès amb aquesta finalitat pels Serveis Tècnics Municipals on es defineixen
les característiques de les edificacions a enderrocar amb valoració dels treballs necessaris per
al seu enderroc immediat, segons memòria valorada elaborada amb un pressupost estimat de
19.942,00 €, IVA inclòs, que aniran a càrrec de l’Ajuntament.
A la vista de tot això, de conformitat amb els informes i documents incorporats a l’expedient
de referència, i en compliment de les instruccions rebudes pels Serveis territorials d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER: Assumir el compromís formal d’enderroc, a càrrec de l’Ajuntament de Barberà de
Vallès, de l’edifici amb diferents habitacions, cuina i altres dependències i construccions,
existent sobre la finca agrupada, emplaçada al carrer Torre Estapé, 21 de Barberà del Vallès,
inscrita al Registre de la propietat de Sabadell com a finca registral número 31.060 i cedida a
la Generalitat de Catalunya en virtut d’acord inicial del Ple Municipal de la Corporació de
data 7-06-2010.
SEGON: Aprovar, amb aquesta finalitat, la memòria valorada elaborada pels Serveis tècnics
municipals per a l’execució immediata de les obres d’enderroc de l’edifici existent en aquest
emplaçament, amb un pressupost d’execució de 19.942,00 €, IVA inclòs.
TERCER: Iniciar els tràmits adients per a la contractació i execució de les obres d’enderroc
abans indicades, com a contracte menor, d’acord amb l’article 122.3 de la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic.
QUART: Adoptar el compromís municipal de dur a terme la modificació de crèdits necessària
per crear la partida pressupostària corresponent en el capítol del Pressupost municipal de
despeses d’aquest any 2010, amb dotació de consignació suficient per fer front a les obres d’
enderroc abans indicades, l’import total de les quals ascendeix a 19.942,00 € amb l’IVA
inclòs, segons la memòria valorada aprovada que hi ha a l’expedient.
CINQUÈ: Facultar l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés i el tinent d’alcalde amb
competència específica de gestió en matèria de Sòl, Urbanisme i Patrimoni Municipal, Sr.
Antonio Báez Balbuena, indistintament, per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat de quant es disposa en el present acord.
SISÈ: Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis territorials d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, amb tramesa de tota la documentació que, amb aquesta finalitat,
sigui demanada i/o requerida.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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6

MOCIONS PORTAVEUS

6.1

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PARTIT
POPULAR RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOSPITAL
COMARCAL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA
CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOSPITAL COMARCAL.
Moció presentada pel portaveu del Partit Popular, el text íntegre de la qual es transcriu a
continuació:
"Teniendo en cuenta el nuevo retraso en la construcción del nuevo Hospital Comarcal.
La necesidad de dar respuesta al malestar de los vecinos, por la falta de este servicio
hospitalario tan necesario para nuestro municipio.
La periodicidad desde el 2.004, de convocar a la prensa para anunciar calendarios de inicio de
construcción del Hospital que no se han cumplido.
La perdida de credibilidad de las Instituciones, al prometer sistemáticamente lo que no se
cumple.
La obligación de los máximos responsables locales, de poner los intereses vecinales, por
encima de intereses partidistas electorales y de aparición en prensa.
Y la necesidad de responder a la lógica preocupación de nuestros vecinos, por el futuro de los
servicios sanitarios hospitalarios en nuestra zona.
Por estas razones el Grupo Municipal del Partido Popular, Propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Manifestar públicamente la reivindicación de la construcción del nuevo hospital, como la
prioridad de este ayuntamiento.
2.- El compromiso de los máximos responsables de este ayuntamiento, de no hacer más
apariciones públicas ni convocar a los medios de comunicación con responsables de la
Generalitat, hasta que el inicio de la construcción del Hospital se haya producido.
3.- Comunicar este acuerdo a los vecinos a través de los medios de comunicación.
4.- Anular cualquier aparición que esté prevista que entre en colisión con este acuerdo.
5.- Comunicar el presente acuerdo a todas las administraciones y entidades relacionadas con
la financiación y ejecución de estas obras."
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VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 2
Vots en contra: 13
Abstencions: 5
_____________________
6.2

EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA
PLATAFORMA
CIUTADANA
PER
BARBERÀ
PER
A
L’
EMPLAÇAMENT D’UNA AMBULÀNCIA A BARBERÀ DEL VALLÈS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER
BARBERÀ PER A L’EMPLAÇAMENT D’UNA AMBULÀNCIA A BARBERÀ DEL
VALLÈS.
Moció presentada pel portaveu de la Plataforma Ciutadana Per Barberà, el text íntegre de la
qual es transcriu a continuació:
"Ara fa uns anys la nostra ciutat comptava amb una ambulància de 24 hores que donava
servei a la nostra ciutat i que tenia la seva ubicació a la seu de la Policia Municipal del carrer
Verge de Montserrat. No sabem per quin motiu aquesta ambulància va ser traslladada del
nostre municipi al municipi veí de Badia del Vallés.
Quan es construeix el nou CAP de Rosa del Vents se situen fins a 3 places fixes d'aparcament
per a les ambulàncies senyalitzades amb el 061 just al davant del nou centre i que aquesta
ubicació ens sembla oportuna donat que la concentració s'industries en aquesta zona i el fet de
tractar-se d'un barri de la ciutat molt poblat i amb una gran proporció de gent gran fan que el
risc d'una emergència sigui elevat.
Que el nombre d'habitants de la nostra ciutat que ja supera de llarg els 30.000 habitants fan
aconsellable la ubicació permanent d'una ambulància per disminuir al màxim el temps
d'intervenció que com sabem pot ser determinant en molts casos com per exemple en cas
d'aturada cardiorespiratoria, accidents catalogats com a greus, ...
Per tant demanem al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER: Reclamar urgentment el retorn de l’ambulància 24h al nostre municipi, facilitant la
ubicació des de l’Ajuntament, ja sigui als CAP de la nostra ciutat o bé a una base especifica,
però en qualsevol cas, dins la zona d’influència de Barberà del Vallès."
VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 8
Vots en contra: 12
Abstencions: 0
_____________________
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7

DONAR COMPTE AL PLE

7.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

8.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

9.

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 23:55 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu
folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números
al
, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA,

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés,

José Núñez Alba,

