Acta Ple 28/03/2007
ACTA DE LA SESSIÓ ordinaria núm. 4 REALITZADA PER PLE DE
L'AJUNTAMENT EL DIA 28/03/2007.

Imprimir

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 28/03/2007,
sota la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinaria de PLE
DE L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA REUNIÓ:
ANA Mª DEL PUY DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE
MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; TINENTA D'ALCALDE
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE
Mª ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA
ALFONSO ALHARILLA ORTEGA ; REGIDOR
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA
ANTONIO CASTILLO GARCÍA ; TINENT D'ALCALDE
LAURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; REGIDORA
SEBASTIÁN GALLARDO ASENSIO ; REGIDOR
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA
FÁTIMA PALACIOS GONZÁLEZ ; REGIDORA
CELESTINO ANDRÉS SÁNCHEZ RAMOS ; TINENT D'ALCALDE
ANTONIO CABALLERO TAPIA ; REGIDOR
MARIAN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; REGIDORA
MIGUEL GONZÁLEZ BUENO ; REGIDOR
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR
PERE RAMON NADAL ; REGIDOR
Mª TERESA COLOMER I MUR ; REGIDORA
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL.
ABSENTS:

ORDRE DEL DIA

1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
2.- APROVACIÓ CONVENI
2.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE
MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST
MUNICIPI I ENCOMANDA DE GESTIÓ.

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
3.- MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS TREBALL PME
3.01.- EXP.: RH 5/04/2007. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DEL PME.
SERVEIS ECONÒMICS
4.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ
4.01.- EXP.: ICLP07003. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
I DELS ESTATS FINANCERS D’ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A.
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2006.
SERVEIS TERRITORIALS
5.- SUSPENSIÓ ATORGAMENT
5.01.- EXP.: UPPG070001. SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
PER A DETERMINATS USOS EN L'ÀMBIT DEL CENTRE URBÀ DE LA
CIUTAT.
6.- RATIFICACIÓ DECRETS DE L'ALCALDIA
6.01.- EXP.: UPVV070002. RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA APROVACIÓ
PLA DIRECTOR DE MILLORES DEL TRANSPORT URBÀ.
RECURSOS HUMANS
7.- MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS TREBALLS
7.01.- EXP.: RHCT07003. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.
SERVEIS JURÍDICS
8.- AMPLIACIÓ CONVENI
8.01.- EXP.: XXXX. AMPLIACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LES
FACULTATS RECAPTATÒRIES DE MULTES DE TRÀNSIT EN LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
ALCALDIA
9.- DONAR COMPTE AL PLE
9.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
PRESIDÈNCIA.
SECRETARIA GENERAL
10.- MOCIONS PORTAVEUS
10.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE GARANTIR ALS
USUARIS LA DEVOLUCIÓ AUTOMÀTICA DE L'IMPORT CORRESPONENT AL

TÍTOL DE TRANSPORT ADQUIRIT EN AQUELLS CASOS EN QUE ES
PRODUEIXI UNA INTERRUPCIÓ TOTAL O PARCIAL DEL SERVEI.
10.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE NOUS SERVEIS I
PRESTACIONS EN LA CARTERA DE SERVEIS DEL SISTEMA NACIONAL DE
SALUT RELACIONATS AMB LES PRESTACIONS ODONTOLÒGIQUES,
OFTALMOLÒGIQUES I DE SALUT MENTAL.
10.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER LA UNIFICACIÓ DELS PASSIS
D’ACOMPANYANT EN ELS TRANSPORTS PÚBLICS DE VIATGERS.
11.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
12.- PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
EXP.: XASP200702 i 200703. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors,
fetes els propassats dies 22 de febrer de 2007 i 28 de febrer de 2007, de les quals
prèviament s'ha tramès fotocòpia a tots els components de la corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
El Sr. Ramon planteja que ha constatat l'existència d'una errada de transcripció al
dictamen 08.02 de l'acta de la sessió número 3, feta el dia 28 de febrer de 2007. Posat de
manifest l'error de transcripció referit, s'acorda, per assentiment, l'esmena del mateix.
_____________________
2 APROVACIÓ CONVENI
2.1 EXP.: XXXX. APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST
MUNICIPI I ENCOMANDA DE GESTIÓ.
APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE I L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS, RELATIU A
L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI I ENCOMANDA
DE GESTIÓ.
FETS:
L’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge digne
representen en els últims anys un dels grans problemes de la societat catalana, i la

naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de l’habitatge depèn en bona mesura
de les condicions específiques del lloc on s’ubica.
En aquest sentit, el municipi de Barberà del Vallès té un important paper a desenvolupar
en la programació i execució de les diverses polítiques públiques d’habitatge que pugui
impulsar .
L’Ajuntament de Barberà del Vallès i l’empresa municipal Actividades Integradas, SA,
amb l’objectiu de col·laborar amb la Direcció General d’Habitatge i en virtut del
desplegament del Pla per al dret a l’habitatge i del Pla de rehabilitació d’habitatges a
Catalunya a través dels decrets 454/2004 i 455/2004, de 14 de desembre, fa palesa la
possibilitat de subscriure conveni amb la Direcció General d’habitatge amb la finalitat
de determinar les funcions i compromisos pel que fa a les actuacions que s’impulsin
mitjançant la constitució i/o manteniment de l’oficina d’habitatge municipal.
L’art 70 del Decret 244/2005, de 8 de novembre que ha actualitzat el Pla pel dret a
l’habitatge 2004-2007, estableix que la Direcció General d’Habitatge (DGH), podrà
subscriure convenis de col·laboració amb les diferents administracions locals que ja
tenen establerta una oficina d’habitatge o que tenen la intenció d’implantar-ne una de
nova creació.
En conseqüència, es presenta per ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament la proposta per
poder subscriure el conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament
de Barberà del Vallès d’una part i la Direcció General d’Habitatge del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de l’altra.
A la vista de l’anterior, a proposta del tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió, a subscriure entre
l'Ajuntament de Barberà del Vallès i la Direcció General d'Habitatge del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per tal d'establir els termes
i les condicions de la col·laboració, en matèria d'habitatge, articulades a través de
l'oficina local d'habitatge.
SEGON: Aprovar la minuta de conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Barberà del
Vallès i la Direcció General d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, esmentat a l'anterior ordinal, que obra incorporat a
l'expedient administratiu com ANNEX.
TERCER: Aprovar la creació d'una unitat administrativa denominada 'Oficina Local
d’Habitatge', el programa de la qual d'actuació , funcionament, ubicació, etc. va ser
aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió de 23.1.2007 i que, quan
fos necessari, es ratifica mitjançant el present acord.
QUART: Encomanar, així tal com autoritza l'art. 15 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, la gestió del programa d'actuació de l'Oficina Local d’Habitatge,
abans esmentat, a l'entitat municipal Actividades Integradas Sociedad Anónima, en

anagrama AISA.
L'esmentada encomanda de gestió comporta l'autorització a favor d'AISA perquè
aquesta, seguint les indicacions de la Corporació Municipal i sota la supervisió
d'aquesta, pugui realitzar tot tipus d'actuacions relacionades amb la gestió, per a la seva
execució, del programa d'activitat previst per a l'Oficina Local d’Habitatge.
CINQUÈ: A efectes del previst a l'art. 15.3 de la precitada Llei 30/1992, considerar
acceptada, per part d'AISA, l'encomanda de gestió que mitjançant el present acord
s'aprova, si en el termini de 15 dies, comptats des de la notificació del present acord,
aquesta no fa manifestació en contra; això sense perjudici de l'expressa acceptació que
pugui correspondre a l'òrgan que resulti competent a aquest efecte.
SISÉ: Publicar l'encomanda de gestió aprovada en els termes que legalment
correspongui.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
3 MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS TREBALL PME
3.1 EXP.: RH 5/04/2007. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DEL PME.
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PME .
Expedient: RH 5/04/2007.
Atès l’acord adoptat pel Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports de
Barberà del Vallès (PME) en sessió ordinària de data 9 de març de 2007, en relació a la
modificació de la vigent Relació de Llocs de Treball de l’esmentat Patronat.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre les previsions del
present acord.
Atès el que disposa l´article 19.b) dels Estatuts del PME en relació amb l’apartat a) del
punt 1 de l’article 7 dels mateixos Estatuts.
De conformitat amb l’art. 29 i ss. del Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb els apartats c) i h) de
l’art. 54 del mateix text legal, i demés normativa concordant i d´aplicació.
S'ACORDA:
L’aprovació dels acords adoptats en el Consell d’Administració del PME de data 9 de
març de 2007 que s’expressen a continuació:
PRIMER: Modificar la vigent Relació de Llocs de Treball del PME en el següents
termes:

1.- Crear el lloc de treball catalogat amb el núm. 1.004 denominat Tècnic/a Superior.
Els requisitis exigits pel seu exercici, característiques essencials, funcions i condicions
econòmiques figuren en la fitxa adjunta descrita com Annex I que s’incorpora a la
vigent Relació de Llocs de Treball.
SEGON: Aprovar, inicialment, amb efectes econòmics i administratius de data
01.07.2007, la Relació de Llocs de Treball del PME actualitzada conforme a l’anterior
modificació que s’adjunta com Annex II.
TERCER: Donar publicitat en la forma legalment establerta al present acord, una
vegada hagi estat aprovat pel Ple de la Corporació.
VOTACIÓ:
Vots a favor: 14
Vots en contra: 7
Abstencions:
_____________________
4 DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ
4.1 EXP.: ICLP07003. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I DEL PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS I DELS ESTATS FINANCERS D’ACTIVIDADES INTEGRADAS,
S.A. CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2006.
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
I DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I DELS ESTATS FINANCERS
D’ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A. CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2006.
Expedient: ICLP07003.
Atès el que determina l’article 183.4 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, es dóna
compte al Ple d’aquesta corporació de la liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament i
del Patronat Municipal d’Esports de l’exercici 2006, així com de l’estat financer de
l’empresa municipal Actividades Integradas, S.A. a 31 de desembre de 2006.
1er. AJUNTAMENT
ROMANENTS DE CRÈDIT
Euros
Crèdits definitius 46.098.433,81
Obligacions reconegudes netes 27.175.210,14
Romanents de crèdit no utilitzats 18.923.223,67
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Euros
(1) Drets reconeguts nets 34.229.434,08
(2) Obligacions reconegudes netes 27.175.210,14

(3) Resultat pressupostari (1-2) 7.054.223,94
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals 1.753.765,95
(5) Desviacions negatives de finançament 3.131.911,99
(6) Desviacions positives de finançament 3.809.456,80
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6) 8.130.445,08
ROMANENTS DE TRESORERIA
Euros
(1) Fons líquids 12.504.577,55
(2) Drets pendents de cobrament 6.923.593,06
(3) Obligacions pendents de pagament 6.203.297,42
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3) 13.224.873,19
(5) Saldos de dubtós cobrament 753.324,65
(6) Excés de finançament afectat 5.660.853,72
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6) 6.810.694,82
2n PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
ROMANENTS DE CRÈDIT
Euros
Crèdits definitius 2.308.832,40
Obligacions reconegudes netes 2.250.928,17
Romanents de crèdit no utilitzats 57.904,23
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Euros
(1) Drets reconeguts nets 2.262.376,30
(2) Obligacions reconegudes netes 2.250.928,17
(3) Resultat pressupostari (1-2) 11.448,13
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals 73.400,43
(5) Desviacions negatives de finançament 12.900,00
(6) Desviacions positives de finançament 0,00
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6) 97.748,56
ROMANENTS DE TRESORERIA
Euros
(1) Fons líquids 461.379,98
(2) Drets pendents de cobrament 21.788,01
(3) Obligacions pendents de pagament 385.419,43
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3) 97.748,56
(5) Saldos de dubtós cobrament 1.050,00
(6) Excés de finançament afectat 0,00
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6) 96.698,56
3er EMPRESA MUNICIPAL ACTIVIDADES INTEGRADAS S.A.
Euros
Ingressos ……………………………... 615.511,58
Despeses ……………………………... 574.233,44

Resultat de l’exercici (beneficis) ……………………………... 41.278,14
NO S'HA VOTAT.
_____________________
5 SUSPENSIÓ ATORGAMENT
5.1 EXP.: UPPG070001. SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
PER A DETERMINATS USOS EN L'ÀMBIT DEL CENTRE URBÀ DE LA
CIUTAT.
SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A DETERMINATS
USOS EN L'ÀMBIT DEL CENTRE URBÀ DE LA CIUTAT.
Expedient: UPPG070001.
Vists els informes, documents i antecedents que hi ha a l'expedient de referència, en els
quals es posa de manifest la conveniència i oportunitat de suspendre temporalment
l'atorgament de determinades llicències amb la finalitat d'estudiar la possibilitat
d'establir nous criteris i determinacions en matèria d'usos que impulsin i fomentin el
comerç tradicional en àmbits específics del centre de la ciutat, a tenor de les noves
orientacions que en els treballs preparatoris del Programa d'Orientació per als
Equipaments Comercials del municipi (POEC) apunten en aquest sentit. La qual cosa
comportarà, alhora, la necessitat de procedir a la modificació puntual del règim
urbanístic vigent, bàsicament pel que fa a la previsió d'usos, limitació i regulació dels
mateixos.
A la vista de tot l'anterior, de conformitat amb els informes, documents i antecedents
esmentats, i ateses les raons de conveniència i oportunitat que aconsellen l'adopció
d'aquesta actuació preparatòria a la formulació de la corresponent modificació puntual
del planejament urbanístic vigent, és per aquesta raó que als efectes previstos en l'art.
71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme de Catalunya, i a proposta de l'Àrea de Serveis Territorials,
S'ACORDA:
PRIMER: Suspendre l'atorgament de tot tipus llicències d’ús i d'activitats, amb
referència específica tant als usos com a l'àmbit territorial del municipi que més abaix es
descriuen, així com amb l'abast que igualment es transcriu. Aquesta suspensió tindrà
una durada màxima d'un any tret que, amb anterioritat, es produeixi l'aprovació inicial
del corresponent projecte de modificació puntual del vigent Pla General que es formuli
amb aquesta finalitat; en aquest cas es procedirà conforme al previst en els arts. 71 i 72
d'aquest text legislatiu.
SEGON: Establir, en compliment d’allò previst en els articles 71.3 del citat Text refós
de la Llei d’urbanisme i 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, que els usos i àmbits territorials que es veuen
afectats per la suspensió de l'atorgament de llicències aquí acordada, així com l'abast de
la mateixa, són els continguts en l'informe emès a aquest efecte per l'Arquitecte
Municipal, respecte als quals es plantegen noves determinacions d'ús, d'acord amb els

criteris i objectius en ell contemplats. Sent aquests usos, el seu àmbit i abast respectiu,
els següents:
Usos afectats per la suspensió de l'atorgament de llicències acordada:
La suspensió afecta, bàsicament, a les activitats que no es considerin pròpiament
comercials, en la seva accepció de comerç al detall, en particular, aquelles que per les
seves característiques d'horari (diferent al comercial per tancar normalment per la tarda
i/o els dissabtes), disseny (absència d'aparadors) i ús (serveis en general), trenquen
l'activitat comercial en el centre de la ciutat. D'altra banda, també es veuen afectades
aquelles activitats en les quals s'observa una saturació d'oferta en aquest mateix àmbit
territorial.
En concret, la suspensió afecta als usos següents que es pretenguin situar en les plantes
baixes dels edificis, tant de nova planta com ja existents:
- Bancs, caixes d'estalvi i tot tipus d'oficines o agències bancàries, incloses oficines de
canvi de moneda.
- Oficines de serveis, assistència i consultoria en general (gestories, assessories,
notaries, despatxos, consultoris mèdics, etc.)
- Immobiliàries, oficines d'empreses promotores i/o agències de compravenda, gestió i
administració de finques en general.
- Oficines de treball temporal.
- Locutoris telefònics i serveis telemàtics de missatgeria via Internet, amb la
particularitat que en el present cas la suspensió afecta no només a la planta baixa sinó a
la totalitat de l'edifici.
- Comerç al detall d'articles variats de la llar i de productes multipreu (popularment
coneguts com “tot a 100').
- Magatzem, indústria urbana i indústria artesanal.
Àmbits territorials afectats.Àmbit 1.- Zona Eixample central (clau 2.1) i Can Llobet (clau 5.1).- En concret, l'àmbit
delimitat per la carretera de Barcelona, en el seu costat Oest, des de ronda de l'Est fins al
carrer Pintor Fortuny (núm. 143 al 251, ambdós inclosos) i en el seu costat est, des de
ronda Indústria fins al carrer Nemesi Valls (núm. 142 al 174, ambdós inclosos); el
carrer Verge de l'Assumpció, a banda i banda i en tot el seu recorregut; el carrer Consell
de Cent, entre ronda de l'Est i l’avinguda de la Generalitat, en ambdós costats; el passeig
Dr. Moragas, des de la ronda de l’Est fins al carrer Marquesos de Barberà, a banda i
banda; el carrer Enrique Granados, entre el núm. 6 i el 90, ambdós inclosos, i entre el
núm. 19 i el 75, ambdós inclosos; el carrer Pintor Fortuny, des del carrer Enrique
Granados fins a la carretera de Barcelona, a banda i banda; la plaça i el passatge Manuel
de Pedrolo, en tot el seu recorregut; el carrer Pintor Murillo, a banda i banda i en tot el
seu recorregut; el carrer Montserrat Roig, en tot el seu recorregut; la plaça García Lorca
núm. 1 al 5, ambdós inclosos; el carrer Manuel de Falla, des de la carretera de
Barcelona fins al carrer Enrique Granados, en ambdós costats; el carrer Escultor
Llimona, en tot el seu recorregut i en ambdós costats; l'avinguda de la Generalitat, des
de l'avinguda Verge de Montserrat fins a la carretera de Barcelona, en ambdós costats;
el carrer Pere Sanfeliu, a banda i banda i en tot el seu recorregut; la ronda de l'Est, en el
seu costat nord, des de l’avinguda Verge de Montserrat fins a la carretera de Barcelona
(núm. 73 al 97, ambdós inclosos).

Àmbit 2.- Zona Nucli antic (clau 1).- En concret, l'àmbit delimitat pel carrer Nemesi
Valls, núm. 2 al 42, ambdós inclosos i 15 al 33, ambdós inclosos; el carrer Santa
Bárbara núm. 4 al 18, ambdós inclosos; i la plaça La Cooperativa núm. 1 i 3.
En les dependències municipals de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC, planta baixa)
es trobarà de manifest a disposició del públic plànol en el qual es delimiten els diferents
àmbits objecte de suspensió de l'atorgament de llicències.
Abast de la suspensió.- Per a tot tipus de llicències d'activitat ja sigui d'instal·lació,
obertura, ampliació, canvi d'ús o de caràcter medi ambiental, incloses aquelles que es
formulin i tramitin mitjançant el procediment de comunicació prèvia d'inici d'activitats
(en les quals no computarà el termini que disposa l'Administració per a oposar-se al seu
inici i per tant no podrà entendre's consentida l'activitat pel mer transcurs del temps). La
suspensió també tindrà lloc per a tota sol·licitud de llicència d'edificació de nova planta,
addició, reforma o ampliació que inclogui en les seves previsions d'ús qualsevol
determinació que guardi relació amb els que aquí són objecte de suspensió. Pel que fa
referència als procediments d'atorgament de llicències ja iniciats amb anterioritat, la
suspensió acordada produirà la interrupció automàtica d'aquells procediments que a la
data d'adopció d'aquest acord no disposin del corresponent informe tècnic favorable al
seu atorgament, als interessats dels quals (si n’hi hagués) se'ls notificarà el contingut del
present acord.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
6 RATIFICACIÓ DECRETS DE L'ALCALDIA
6.1 EXP.: UPVV070002. RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA APROVACIÓ
PLA DIRECTOR DE MILLORES DEL TRANSPORT URBÀ.
RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA APROVACIÓ PLA DE MILLORES DEL
TRANSPORT URBÀ.
Expedient: UPVV070002.
Quedar assabentats i ratificar el Decret núm. 380, que, per raons d’urgència va haver de
dictar l’Alcaldia el dia 12 de març de 2007, en relació amb l’aprovació del Pla director
de millores del transport urbà, el text literal del qual és el que es transcriu a continuació:
'En data 27 de juliol de 2006, es va formalitzar conveni, entre l’Honorable Sr. Joaquim
Nadal i Farreras, en qualitat de conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de President del Consorci Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) i, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, en qualitat de president de
l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), i que té per objecte la millora
del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant
l’increment dels ajuts a municipis per a la millora del transport urbà que actualment
atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit.
En data 27 de desembre de 2006, per acord del Ple, es delegava a l’Agrupació de

Municipis amb Transport Urbà (AMTU) la representació de l’Ajuntament de Barberà
del Vallès al efecte que s’estableixen en el conveni esmentat, i en concret quant a la
delegació per a la negociació del proper contracte programa 2007/2010 a signar amb la
Generalitat de Catalunya i l’ATM.
La negociació d’aquest contracte programa exigeix l’elaboració d’un Pla director de
millores del transport urbà que delimita quines són les actuacions i el seu import per
aquest període.
A tal efecte es proposa l’aprovació d’aquest document que s’annexa, d’acord amb els
compromisos econòmics que s’aniran executant a cadascun dels exercicis que
s’indiquen en el mateix.
Fent ús de les competències que m’atribueix la normativa sobre règim local vigent i per
raons d’urgència amb la finalitat de complir els terminis establerts,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Pla director de millores del transport urbà que delimita quines són
les actuacions i el seu import per al període 2007/2010, segons document que hi ha a
l’expedient amb la denominació “Pla director 2007/2010 del servei de transport urbà de
viatgers de Barberà del Vallès”.
Segon.- Donar compte al Ple per a la seva ratificació a la propera sessió que celebri.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’AMTU, juntament amb el Pla director
aprovat i la resta de documentació adient.'
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
7 MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS TREBALLS
7.1 EXP.: RHCT07003. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
Expedient : RHCT07003.
La seva condició d’eina fonamental per a l’adient gestió dels recursos humans obliga a
que la Relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Barberà del Vallès sigui
sotmesa a un procés continu de revisió i d'aplicació d’aquelles modificacions que
s’estimin convenients o oportunes per a permetre la gestió eficient dels recursos humans
de la corporació i que possibiliti, en definitiva, una òptima prestació dels serveis a la
ciutadania i la seva adeqüació a la normativa vigent.
La modificació que es proposa de la vigent RLT consisteix en la incorporació a la
mateixa d’un nou lloc de treball denominat Coordinador/a Pedagògic/a que permeti
donar resposta a les exigències legals establertes pel Decret 282/2006, de 4 de juliol,

regulador del primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres, i en concret, en
relació als requisits mínims en quant al nombre i qualificació dels professionals que hi
participen en el primer cicle de l’educació infantil. Així, l’esmentada norma, entre
d’altres qüestions, estructura l’atenció professional al primer cicle d’educació infantil en
base a unes ràtios de professionals en funció del nombre de grups d’alumnes existents,
de tal forma que determina que, atenent la xarxa de llars d’infants d’aquest municipi,
necessàriament es requereix la presència de, com a mínim, dues persones amb la
titulació de mestre/a amb l'especialitat en educació infantil per a cadascuna de les zones
de la xarxa de llars d’infants municipal.
La vigent configuració de la RLT d’aquest Ajuntament contempla l’existència d’una
única figura amb la titulació de mestre/a amb l’especialitat en educació infantil, la de
director/a de les llars d’infants. L’exigència legal de l'existència d’altre personal amb la
titulació esmentada que no sigui el/la director/a de la llar d’infants, fa imprescindible la
creació del nou lloc de treball que es proposa i mitjançant el qual quedaran definides les
seves funcions, requisits pel seu exercici, característiques essencials i condicions
econòmiques.
Atès que la representació dels treballadors municipals ha manifestat no tenir cap
inconvenient en la present proposta modificativa de la RLT.
Atesa l’actual configuració de la vigent RLT de l’ajuntament de Barberà del Vallès.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient per atendre la modificació que es
proposa en el present acord.
De conformitat amb els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, en relació amb
els apartats c) i h) de l’article 54 del mateix text legal, i la resta de normativa concordant
i d’aplicació.
S’ACORDA:
PRIMER: Modificar la Relació de llocs de treball vigent de l’Ajuntament de Barberà
del Vallès en el sentit d'incorporar a la mateixa un nou lloc de treball catalogat amb el
núm. de codi 8.017 denominat Coordinador/a Pedagògic/a. Els requisits exigits per al
seu exercici, característiques essencials, funcions i condicions econòmiques figuren en
la fitxa adjunta descrita com Annex I, que s’incorpora a la vigent Relació de llocs de
treball.
SEGON: Aprovar inicialment, amb efectes econòmics i administratius de data
01.04.2007, la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
actualitzada conforme a l’anterior modificació que s’adjunta com Annex II.
TERCER: Donar la publicitat legalment oportuna al present acord. Si durant el període
d’exposició pública d'aquest no es presentessin al·legacions, el present acord s’entendrà
automàticament aprovat amb caràcter definitiu.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________

8 AMPLIACIÓ CONVENI
8.1 EXP.: XXXX. AMPLIACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LES
FACULTATS RECAPTATÒRIES DE MULTES DE TRÀNSIT EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
AMPLIACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS
RECAPTATÒRIES DE MULTES DE TRÀNSIT EN LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
Atès el conveni subscrit entre l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en data 5 d’agost de 1996,
pel qual s’acordava la realització, per part de la Diputació de Barcelona, de les funcions
de recaptació en període voluntari i executiu de deutes corresponents a multes de
circulació imposades per aquest Ajuntament.
Atès que la complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions
o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Viària, justifica la realització d’actuacions per una Administració
supramunicipal que pugui instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat de
municipis.
Atès el que disposen els arts. 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb
la facultat que té una Entitat Local que gestiona per delegació recursos de dret públic
municipals d’exercir les facultats delegades en tot el seu àmbit territorial.
Atès que la Diputació de Barcelona compta amb l’Organisme de Gestió Tributària amb
la finalitat de portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les
Corporacions Locals que ho sol.licitin.
Considerant convenient per als interessos de la Corporació ampliar l’elenc de facultats
delegades ja en virtut del conveni abans esmentat.
S’ACORDA:
PRIMER: Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a l’empara del que es
preveu en els articles 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 27 i 106.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i 13 de la Llei 30/1992 de la
Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú, les competències municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de
circulació, que es relacionen a continuació i que suposen conseqüentment una ampliació
de l’objecte del conveni subscrit entre l’esmentat Organisme i aquest Ajuntament en
data 5 d’agost de 1996:
- Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les dades
de les sancions greus i molts greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos en

l’article 85 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
- Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar fallits
els obligats al pagament.
- Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les
multes puguin presentar els interessats davant l’Organisme de Gestió Tributària, donant
trasllat dels mateixos a l’Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar aquest últim
l’Administració competent per a la seva resolució o tramitació.
SEGON: Notificar el present acord als Serveis Econòmics, als Serveis Jurídics i a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
9 DONAR COMPTE AL PLE
9.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA
PRESIDÈNCIA.
DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En cumpliment d'alló que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, es dona compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions
adoptades per l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació
de la qual consta en l'annex 1.
NO S'HA VOTAT.
_____________________
10 MOCIONS PORTAVEUS
10.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE GARANTIR ALS
USUARIS LA DEVOLUCIÓ AUTOMÀTICA DE L'IMPORT CORRESPONENT
AL TÍTOL DE TRANSPORT ADQUIRIT EN AQUELLS CASOS EN QUE ES
PRODUEIXI UNA INTERRUPCIÓ TOTAL O PARCIAL DEL SERVEI.
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE
LA CONVENIÈNCIA DE GARANTIR ALS USUARIS LA DEVOLUCIÓ
AUTOMÀTICA DE L'IMPORT CORRESPONENT AL TÍTOL DE TRANSPORT
ADQUIRIT EN AQUELLS CASOS EN QUE ES PRODUEIXI UNA INTERRUPCIÓ
TOTAL O PARCIAL DEL SERVEI.
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
'Fa gairebé un any que el servei de la xarxa Rodalies Barcelona i regionals RENFE no
funciona d’una manera adequada. Els dèficits en el servei s’estima que han afectat un

total de 400.000 ciutadans, i de forma més directa 200.000 usuaris del servei.
Les reclamacions fetes pels ciutadans estan bàsicament relacionades amb els retards, les
aglomeracions, les mancances en la freqüència de pas dels trens, les contínues avaries,
l’estat deficient d’alguns combois en servei, la manca d’atenció i informació als
ciutadans, els errors en les mesures de seguretat i la negativa per part de l’empresa
RENFE operadora de segellar, durant els primers dies, els justificants dels retards per
les empreses dels afectats.
Les anomalies en el servei vénen donades tant per elements estructurals com per
elements tècnics. Pel que fa als elements estructurals, la manca d’inversions en
infraestructures de la xarxa, en la millora de les estacions, en el parc de trens i en
elements de seguretat i control ha provocat una situació límit pel que fa a les
deficiències del citat servei. Referent als elements tècnics, la manca de manteniment en
la xarxa de rodalies Barcelona i regionals de RENFE, així com la falta de personal
informatiu i la ineficient gestió del servei de la xarxa de rodalies ha portat a una situació
de caos en el servei ferroviari.
Aquests dèficits en el servei de Rodalies Barcelona i Regionals RENFE provoquen
molts problemes en la mobilitat dels ciutadans, així com també en la sostenibilitat de la
mobilitat de l’entorn metropolità. A més, la promoció del transport públic queda
especialment qüestionada en benefici del transport privat.
Davant les insistents queixes presentades pels usuaris de la xarxa de rodalies de
Barcelona i regionals de l’empresa RENFE operadora, el Síndic de Greuges de
Catalunya va presentar una resolució on traslladava a RENFE algunes consideracions
que poguessin contribuir a la millora de la prestació del servei ferroviari a la xarxa de
rodalies i de regionals.
D’entre totes elles destaca la conveniència de garantir als usuaris la devolució
automàtica de l’import corresponent al títol de transport adquirit, en aquells casos en
què es produeixi una interrupció total o parcial del servei o quan el mateix es realitzi
amb un retard excessiu. També es considerava convenient valorar la possibilitat
d’establir d’altres mecanismes de compensació als usuaris per tal de compensar els
efectes negatius causats per les incidències en el servei.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels
següents :
ACORDS
1) Instar al Govern de la Generalitat que vetlli perquè l’empresa RENFE operadora
retorni l’import corresponent al títol de transport adquirit pels usuaris del servei citat, en
aquells casos en què es produeixi una interrupció total o parcial del servei o aquest es
realitzi amb un retard superior a seixanta minuts.
2) Demanar al Govern de la Generalitat que plantegi a l’empresa RENFE operadora la
possibilitat d’establir altres mecanismes de compensació als usuaris com ara vals de
descompte o títols de transport gratuïts, per tal de compensar les molèsties ocasionades
per la deficiència del servei prestat.

3) Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat i al Parlament de
Catalunya.'
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
10.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE NOUS SERVEIS I
PRESTACIONS EN LA CARTERA DE SERVEIS DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUT RELACIONATS AMB LES PRESTACIONS ODONTOLÒGIQUES ,
OFTALMOLÒGIQUES I DE SALUT MENTAL.
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE
LA INCLUSIÓ DE NOUS SERVEIS I PRESTACIONS EN LA CARTERA DE
SERVEIS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT RELACIONATS AMB LES
PRESTACIONS ODONTOLÒGIQUES , OFTALMOLÒGIQUES I DE SALUT
MENTAL.
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
'El Reial Decret 63/1995, fonamentat en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de
Sanitat que, en l’article 3 estableix “els mitjans i actuacions dels sistema sanitari estaran
orientats prioritàriament a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties”.
Aquest article també diu que “l’accés i les prestacions sanitàries es realitzaran en
condicions d’igualtat efectiva”.
La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i de qualitat del Sistema Nacional de Salut
estableix en l’article 7 que “el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut té
per objecte garantir les condicions bàsiques i comunes per a una atenció integral,
continuada i en el nivell adequat d’atenció”. En segon lloc diu que “es consideraran
prestacions d’atenció sanitària del Sistema Nacional de Salut els serveis o el conjunt de
serveis preventius, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i de promoció i manteniment
de la salut dirigits als ciutadans”. En tercer lloc esmenta que “el catàleg comprendrà les
prestacions corresponents a la salut pública, l’atenció primària, l’atenció especialitzada,
l’atenció sociosanitària, l’atenció d’urgències, la prestació farmacèutica, l’ortoprotèsica,
de productes dietètics i de transport sanitari”. A més a més, aquesta norma en l’article 8
estipula que “les prestacions sanitàries del catàleg es faran efectives mitjançant la
cartera de serveis acordada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
conforme amb allò que disposa la secció 2ª d’aquest capítol”. L’esmentada secció
segona correspon als articles 20 a 22. En aquests articles s’especifica com es
desenvolupa i actualitza la cartera de serveis. L’article 20 en concret estableix “En el si
del Consell Interterritorial s’acordarà la cartera de serveis corresponent al catàleg de
prestacions al que es refereix l’article 7 d’aquesta Llei, que s’aprovarà mitjançant reial
decret (..)”.
Considerem que cal actualitzar el catàleg de prestacions i, per tant, la cartera de serveis,
per tal d’incloure determinats serveis, que avui en dia són d’interès general per la
ciutadania i encara no estan inclosos a la cartera de serveis.

Atès que, des del mes de juny de l’any 2005 la comissió d’assegurament, finançament i
prestacions, que forma part del Consell Interterritorial, va iniciar els treballs per a
l’elaboració d’una nova cartera de serveis, establint les pautes i estratègies per a les
tasques de modificació de l’esmentada cartera, que des del 18 de maig de 2005, el
Consell Interterritorial ja estava treballant en un esborrany del projecte de Reial Decret i
donat que, el Govern de la Generalitat forma part d’aquest Consell Interterritorial i, per
tant, pot incidir en els canvis i novetats que s’incorporin futurament en la cartera de
serveis.
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament de Barberà del
Vallès l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Donar suport al Govern de la Generalitat perquè en el marc del procés
d’actualització de la cartera de serveis i prestacions del Sistema Nacional de Salut
demani al Govern de l’Estat:
1. L’establiment d’un Pla de Salut Bucodental dirigit a la totalitat de nens i nenes
d’entre 7 i 15 anys i a les persones amb discapacitat amb independència de la seva edat.
2. El desenvolupament d’una xarxa de serveis relacionats amb la salut mental, que
incloguin, entre d’altres, activitats de qualitat, rehabilitació i integració social, temps
lliure, atenció domiciliària, donar suport a les famílies, reinserció laboral i allotjament
tutelat amb diversos nivells de protecció.
3. La inclusió dins el catàleg de les intervencions reparadores dels problemes de
refracció visual, miopia, hipermetropia i que necessitin tecnologia làser.
4. la incorporació de criteris de medicina preventiva en l’àmbit de l’odontologia, en
especial allò que es refereix a la higiene bucodental.
5. La inculsió en el futur Pla de Salut Bucodental de l’ortopèdia dentofacial i del
tractament de les malalties relacionades amb la periodonto (essent la gengivitis i la
periodonitis les més freqüents).
6. La dotació d’un fons pressupostari per al finançament de tots aquests nous serveis i
prestacions, per ser transferit a les Comunitats Autònomes.
7. S’estudiï la viabilitat i oportunitat d’utilitzar un sistema de xec sanitari per la
prestació pública de serveis del Sistema Nacional de Salut en matèria de Salut
bucodental amb l’objecte d’assegurar un accés universal a una millor qualitat sanitària
en aquest àmbit.
8. Transitòriament, i fins que s’apliquin de forma universal els nous serveis i prestacions
s’apliquin desgravacions fiscals en favor de la sanitat bucodental.
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat, al Congrés i al Senat i al Govern espanyol.'
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
____________________
10.3 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER LA UNIFICACIÓ DELS PASSIS
D’ACOMPANYANT EN ELS TRANSPORTS PÚBLICS DE VIATGERS.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER LA
UNIFICACIÓ DELS PASSIS D’ACOMPANYANT EN ELS TRANSPORTS
PÚBLICS DE VIATGERS.
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
'El reconeixement del grau de disminució és una competència pròpia de la Generalitat
de Catalunya que te el seu recolzament legal en el Reial Decret 1971/1999, de 23 de
desembre, de procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de
disminució.
Més concretament, l’article 6 d’aquest Reial Decret estableix que són els òrgans
corresponents de les Comunitats Autònomes els encarregats de la qualificació del grau
de disminució.
A més de la indicació del grau de disminució de la persona, l’administració també
estableix si necessita de l’ajuda d’una persona per realitzar les activitats de la seva vida
diària (barem de 3a persona) i la necessitat d’anar acompanyat si té problemes de
mobilitat.
L’existència d’aquesta darrera necessitat determina que, en l’ús del transport públic, les
persones que tinguin aquest barem hagin d’anar acompanyades. És per això que les
diferents entitats de transport faciliten un seguit d’ofertes per tal que aquesta situació no
sigui gravosa per a la persona que exerceix l’acompanyament.
Concretament, i pel que fa referència al transport de proximitat, l’Entitat Metropolitana
del Transport ofereix un passi d’acompanyant que garanteix que el titular del mateix pot
anar acompanyat d’una persona sense que aquesta hagi de pagar el viatge.
D’altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’acompanyant d’aquest,
viatja de forma gratuïta, si la persona amb discapacitat compra un bitllet senzill, bitllet
que té un descompte del 75% respecte el seu preu normal.
En darrer terme, a Rodalies RENFE, l’acompanyant d’una persona amb més del 65% de
disminució pot viatjar amb un descompte equivalent al que s’atorga a la persona amb
discapacitat, que és del 40% sobre el preu del bitllet senzill d’anada i tornada.
Com hom pot comprovar l’oferta és diversa i no homogènia en els tres casos, el que fa
que les persones que hagin d’utilitzar diversos mitjans de transport públic tinguin difícil
el gaudir plenament i de manera fàcil d’aquests avantatges.
Cal afegir que el Sistema Tarifari Integrat que abasta la Regió metropolitana de
Barcelona, ampliada fins als límits de la xarxa ferroviària de rodalies, permet a molts
viatgers amb un únic bitllet o abonament utilitzar diversos mitjans de transport; metro,
autobús, FGG, rodalies RENFE.
Des del grup parlamentari de Convergència i Unió considerem que cal cercar una
solució per tal de facilitar el transport a les persones amb discapacitat, ja que persones
que tenen la seva mobilitat reduïda han de poder beneficiar-se del sistema integrat que
permet un ús més fàcil i àgil del sistema públic de transport, així com els seus

acompanyants.
En aquest sentit, caldria establir mesures per tal que el passi d’acompanyant es pugui fer
servir en cas que les persones amb discapacitats comprin un bitllet o abonament del
sistema tarifari integrat i que no sigui necessari que hagi de comprar un bitllet per cada
mitjà de transport.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que faci les gestions necessàries per a la
creació d’un títol del sistema tarifari integrat per als acompanyants de les persones amb
discapacitat que tinguin reconeguda aquesta necessitat.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que estudiï la possibilitat que aquest títol
pugui ser utilitzat per viatjar de forma gratuïta, també per part de l’acompanyant, en tota
la zona del sistema tarifari integrat per la que la persona amb discapacitat hagi comprat
el bitllet o disposi d’abonament.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya al Govern de
la Generalitat i a l’Àrea del Transport Metropolità. '
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

Seguidament i prèvia declaració d'urgència a l'efecte de la seva inclusió en l'Ordre del
Dia, consignat en la convocatòria, s'inclouen les següents mocions amb el resultat que
per a cadascuna d'elles se indica.
____________________
11.1 EXP.: SSGC050005 (A). ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PISTES
ATLETISME.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PISTES ATLETISME.
Expedient: SSGC050005 (a).
Vist l’escrit tramès pel Consell Català de l’Esport, rebut en aquest Ajuntament el 7 de
març de 2007, en què se’ns notifica la Resolució del president del Consell Català de
l’Esport de data 12 de febrer de 2007, per la que es concedeix a aquest Ajuntament, amb
caràcter definitiu, una subvenció de 716.572 euros destinada a l’actuació instal.lació de
paviment sintètic al camp d’atletisme (núm. expedient 79.271/00), l’acceptació de la
qual ja va tenir lloc a la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2006 amb motiu
de l’aprovació provisional.
De conformitat amb les instruccions facilitades pel Consell Català de l’Esport,

S’ACORDA:
PRIMER: Acceptar la subvenció de 716.572 euros, que ens concedeix el Consell Català
de l’Esport, per a l’actuació “instal.lació de paviment sintètic al camp d’atletisme”.
SEGON: Formalitzar un préstec de 506.000 euros, amb l’Institut Català de Finances
destinat a l’actuació referenciada.
TERCER: Facultar l’alcaldessa presidenta, senyora Ana del Frago Barés, per tal que
pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per
poder dur a terme els acords anteriors aprovats.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
12. PRECS I PREGUNTES.
_____________________
I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acta, i va
aixecar la sessió a les 23:00 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.,

