
Acta Ple 28/11/2007 Imprimir 

ACTA DE LA SESSIÓ ordinaria núm. 11 REALITZADA PER PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 28/11/2007. 
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 28/11/2007, 
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 DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA 
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE 
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; TINENTA D'ALCALDE 
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE 
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; TINENTA D'ALCALDE 
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR 
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA 
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE 
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA 
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; REGIDOR 
CRISTINA CONDE REGIDOR ; REGIDORA 
JUAN JOSÉ RODRIGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR 
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA 
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA 
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR 
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; REGIDOR 
CELESTINO A. SÁNCHEZ RAMOS ; TINENT D'ALCALDE 
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; REGIDOR 
PERE RAMON i NADAL ; REGIDOR 
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR 
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL 
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL. 
 
ABSENTS: 
 
SEBASTIÁN GALLARDO ASENSIO ; REGIDOR 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
SERVEIS ECONÒMICS 
 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL 
2.01.- EXP.: IAPG07001. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL I 
PLANTILLA PERSONAL EXERCICI 2008. 
 
3.- APROVACIÓ INVENTARI 
3.01.- EXP.: IPDI07/039. APROVACIÓ INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS. 
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4.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL 
4.01.- EXP.: HAVV2007/12. APROVACIÓ CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 
2008. 
 
5.- APROVACIÓ EXPEDIENT 
5.01.- EXP.: IPIP07002. APROVACIÓ EXPEDIENT PLURIANUAL PER A OBRES 
DE REURBANITZACIÓ SECTOR CAN GORGS, FASE 7. 
 
5.02.- EXP.: IPIP07001. APROVACIÓ EXPEDIENT PLURIANUAL PER AL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ ESCOLA BRESSOL CAN LLOBET. 
 
6.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
6.01.- EXP.: INCO 07/01. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS. 
 
SERVEIS TERRITORIALS 
 
7.- RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA 
7.01.- EXP.: XXXX. RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2103 DE 8 DE 
NOVEMBRE DE 2007, RELATIU SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA 
'TREBALL ALS BARRIS'. 
 
RÈGIM INTERIOR 
 
8.- CESSAMENT I NOMENAMENT 
8.01.- EXP.: RHSA07015. CESSAMENT TRESORER I NOMENAMENT 
ACCIDENTAL. 
 
9.- MODIFICACIÓ DE LA RLT 
9.01.- EXP.: RHCT07010. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 
 
10.- DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ 
10.01.- EXP.: RHSP07017. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIÓ PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA. 
 
11.- MOCIONS PORTAVEUS 
11.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A LA CREACIÓ D'UN ARXIU 
HISTÒRIC MUNICIPAL. 
 
CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ 
 
12.- DONAR COMPTE AL PLE  
12.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACORD DE JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, DE DATA 13/11/2007, RELATIU AL MANIFEST CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
ALCALDIA 
 



13.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA. 
 
14.- MOCIONS D'URGÈNCIA. 
 
15.- PRECS I PREGUNTES.  
 
DICTÀMENS 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
EXP.: XASP2007010. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el 
propassat dia 31 d'octubre de 2007, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els 
components de la corporació. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJAÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. 
_____________________ 
 
2 APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
2.1 EXP.: IAPG07001. APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL 
I PLANTILLA PERSONAL EXERCICI 2008. 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA 
PERSONAL EXERCICI 2008. 
 
Expedient: IAPG07001. 
 
D’acord amb allò establert en els articles 162 a 171 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, 
i altra normativa concordant i de desplegament,  
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment el Pressupost general per a l’exercici 2008, format 
pel Pressupost d’aquesta entitat local, pel de l’organisme autònom dependent Patronat 
Municipal d’Esports i pel de l’empresa AISA, societat mercantil de capital íntegrament 
municipal, així com aprovar, també de forma provisional, la plantilla de funcionaris i 
quadres laborals i de personal d’ocupació. 
 
El resum del Pressupost general per capítols és el següent: 
 
A) AJUNTAMENT 
 
INGRESSOS|Euros 
a) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes | 12.713.130,00  
Cap. 2 Impostos indirectes | 1.800.000,00  
Cap. 3 Taxes i altres ingressos | 5.692.892,68 
Cap. 4 Transferències corrents | 8.656.976,25 



Cap. 5 Ingressos patrimonials | 435.140,58 
 
b) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital | 4.221.203,50 
Cap. 9 Passius financers | 15.961.016,24 
 
TOTAL INGRESSOS | 49.480.359,25 
 
DESPESES | Euros 
a) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal | 10.872.273,19 
Cap. 2 Compra béns corrents i serveis | 12.097.499,22 
Cap. 3 Despeses financeres | 659.410,58 
Cap. 4 Transferències corrents | 3.761.909,12  
 
b) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals | 18.551.631,42 
Cap. 7 Transferències de capital | 2.318.000,00 
Cap. 8 Actius financers | 10,00 
Cap. 9 Passius financers | 1.219.625,72 
 
TOTAL DESPESES | 49.480.356,25 
 
B) PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS  
 
INGRESSOS | Euros  
Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos | 1.515.989,57  
Cap. 4 Transferències corrents | 928.917,34  
Cap. 5 Ingressos patrimonials | 17.244,23 
 
TOTAL INGRESSOS | 2.462.151,14 
 
DESPESES  
a) Operacions corrents  
Cap. 1 Despeses de personal | 1.100.917,32 
Cap. 2 Compra béns corrents i serveis | 1.226.764,96 
Cap. 3 Despeses financeres | 10.031,14 
Cap. 4 Transferències corrents | 86.736,39 
 
b) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals | 33.481,35 
Cap. 9 Passius financers | 4.219,98  
 
TOTAL DESPESES | 2.462.151,14 
 
C) EMPRESA MUNICIPAL AISA  
 
INGRESSOS | Euros 
Operacions corrents 



Cap. 3 Taxes i altres serveis | 53.608,92 
Cap. 4 Transferències corrents | 221.646,33 
Cap. 5 Ingressos patrimonials | 539.881,96 
 
TOTAL INGRESSOS | 815.137,21 
 
DESPESES 
a) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal | 367.468,73  
Cap. 2 Compra béns corrents i serveis | 387.055,64  
 
b) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals | 56.900,00 
Cap. 9 Passius financers | 3.712,85 
 
TOTAL DESPESES | 815.137,22  
 
SEGON: Sotmetre el Pressupost general a informació pública per un període de 15 dies 
hàbils, a comptar des de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de 
la Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar, si s’escau, 
reclamacions davant el Ple municipal, d’acord amb allò establert en l’article 20 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, el 
Pressupost general es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un 
nou acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el 
precepte legal esmentat anteriorment i amb l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 12  
Vots en contra: 7 
Abstencions: 1 
_____________________ 
 
3 APROVACIÓ INVENTARI 
 
3.1 EXP.: IPDI07/039. APROVACIÓ INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS. 
 
APROVACIÓ INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS. 
 
Expedient: IPDI07/039. 
 
Per part dels Serveis Econòmics Municipals s’ha preparat la documentació pertinent 
corresponent a l’inventari de béns de l’Ajuntament des de la data de la darrera 
rectificació a 31/12/2004 fins a 31/12/2006. Per a l’actualització de l’inventari en aquest 
període s’ha realitzat un treball de camp amb l’objectiu de detectar les incidències 
respecte el darrer inventari de béns aprovat per la corporació, per tal de procedir a la 
rectificació d’aquest. 



 
Per a la confecció de l’inventari de béns s’ha utilitzat una aplicació informàtica, per tal 
de complir amb les prescripcions establertes en els articles 106 i 118 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals ,a provat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
D’acord amb l’article 206.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, cal procedir anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari 
general de béns , que correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix 
precepte. 
 
Per tot això, el regidor d’Hisenda proposa al Ple municipal, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar la rectificació de l’inventari de béns de la corporació, actualitzat a 
data 31/12/2006 i formulat pels Serveis Econòmics Municipals. S’adjunta com Annex I 
una relació valorada de les altes, baixes i modificacions dels diferents elements de 
l’inventari des de l’ultima rectificació de data 31/12/2004 fins a 31/12/2006, i com 
Annex II el resum classificat per epígrafs i el seu detall. 
 
SEGON: Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
4 APROVACIÓ CALENDARI FISCAL 
 
4.1 EXP.: HAVV2007/12. APROVACIÓ CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 
2008. 
 
APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2008.  
 
Expedient: HAVV2007/12. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
Amb la finalitat de dur a terme la recaptació dels tributs de caràcter local, l’Ajuntament 
ha d’establir el calendari fiscal per a l’exercici 2008 que fixa els períodes per a l’ingrés 
dels tributs de cobrament periòdic i, els seus terminis de cobrament.  
 
FONAMENTS DE DRET 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  
El Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general 
de recaptació. 
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
L’article 175 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les Corporacions locals. 
 
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa 



l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar el calendari fiscal, que fixa els períodes per a l’ingrés dels padrons 
fiscals de l’any 2008 de la forma com segueix:  
 
A) PERÍODE VOLUNTARI 
 
- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI) 
1a. meitat de la quota anual: del 15 de maig al 15 de juliol 
2a. meitat de la quota anual: del 15 de maig al 14 de novembre 
 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
Del 14 de març al 14 de maig 
 
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
1a. meitat de la quota anual: del 16 de juliol al 16 de setembre 
2a. meitat de la quota anual: del 16 de juliol al 18 de novembre 
 
- Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI) 
Del 15 de setembre al 14 de novembre 
 
- Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres 
(GUALS) 
Del 14 de març al 14 de maig 
 
- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
urbans (ESCOMBRARIES) 
Pagament bimestral 
 
Nota: optativament, tant per a l’IBI com per a l’IAE, en el primer termini de cobrament 
podrà ésser abonada la totalitat de la quota anual. 
 
B) PERÍODE EXECUTIU 
 
Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, 
s’iniciarà el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i 
dels recàrrecs que corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del 
procediment de constrenyiment.  
 
SEGON: Exposar al públic aquest acord, mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial 
de la Província, a un diari de més publicitat i al Tauler d’anuncis municipal, durant el 
termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al BOP, a fi i efecte que els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, 
l’acord es considerarà definitiu. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 



_____________________ 
 
5 APROVACIÓ EXPEDIENT 
 
5.1 EXP.: IPIP07002. APROVACIÓ EXPEDIENT PLURIANUAL PER A OBRES 
DE REURBANITZACIÓ SECTOR CAN GORGS, FASE 7. 
 
APROVACIÓ EXPEDIENT PLURIANUAL PER A OBRES DE REURBANITZACIÓ 
SECTOR CAN GORGS, FASE 7. 
 
Expedient: IPIP07002. 
 
Vist l’expedient d’adjudicació de les obres de reurbanització Sector Can Gorgs, Fase 7, 
Etapa B. 
Vist el contingut de l’informe emès pels Serveis Tècnics i el certificat d’Intervenció de 
Fons. 
Atès el caràcter plurianual de la inversió a realitzar i tot el que respecte d’això està 
establert als articles 174 del Text Refós de la Llei de les hisendes locals, i 79 i següents 
del RD 500/1990, de Pressupostos de les Entitats locals i article 36 de les Bases 
d’execució per a l’exercici 2007 d’aquesta Corporació. 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Declarar inversió plurianual les obres de reurbanització Sector Can Gorgs i 
establir i aprovar les anualitats, imports d’inversió i percentatges d’inversió següents: 
 
Any 2007| 1.007.979,59 € | 31,5% 
Any 2008| 1.194.717,41€ | 37,1% 
Any 2009| 1.000.000,00€ | 31,4% 
Total| 3.202.697,00€ | 100%  
 
SEGON: Aprovar, per a les anualitats establertes al punt primer, el finançament previst 
de l’esmentat projecte amb el detall següent: 
 
Anualitat| 2007| 2008| 2009 
Endeutament| 1.007.979,59€| 1.194.717,41€| 1.000.000,00€ 
Total| 1.007.979,59€| 1.194.717.41€| 1.000.000,00€ 
 
TERCER: Comprometre al Ple de la Corporació a dotar pressupostàriament les 
quantitats especificades en el punt anterior per atendre les obligacions que es derivin de 
la contractació de l’execució del projecte. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
5.2 EXP.: IPIP07001. APROVACIÓ EXPEDIENT PLURIANUAL PER AL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ ESCOLA BRESSOL CAN LLOBET. 
 
APROVACIÓ D’EXPEDIENT PLURIANUAL PER AL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ ESCOLA BRESSOL CAN LLOBET. 



 
Expedient: IPIP07001. 
 
Vist el Projecte de construcció de l’escola bressol de Can Llobet, redactat per OP-
TEAM, S.C.P, per encàrrec de l’Ajuntament. 
Vist que la Junta de Govern Local va aprovar l’esmentat projecte en la sessió de data 30 
d’octubre d’enguany . 
Vist el contingut de l’informe emès pels Serveis Tècnics i el certificat d’Intervenció de 
Fons. 
Atès el caràcter plurianual de la inversió a realitzar i tot el que respecte d’això està 
establert als articles 174 del Text Refòs de la Llei de les hisendes locals, i 79 i següents 
del RD 500/1990, de Pressupostos de les Entitats locals i article 36 de les Bases 
d’execució per a l’exercici 2007 d’aquesta Corporació. 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Declarar inversió plurianual el projecte de construcció de l’escola bressol 
Can Llobet i establir i aprovar les anualitats, imports d’inversió i percentatges d’inversió 
següents: 
 
Any 2007| 373.755,82 €| 44,18% 
Any 2008| 472.318,19€| 55,82% 
Total| 846.074,01€| 100%  
 
SEGON: Aprovar, per a les anualitats establertes al punt primer, el finançament previst 
de l’esmentat projecte amb el detall següent: 
 
Anualitat| 2007| 2008 
Subvenció Generalitat| -- | 405.000€ 
Endeutament| 373.755,82€| 67.318,19€ 
Total| 373.755,82€| 472.318,19€ 
 
TERCER: Comprometre al Ple de la Corporació a dotar pressupostàriament les 
quantitats especificades en el punt anterior per atendre les obligacions que es derivin de 
la contractació de l’execució del projecte. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
6 APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
 
6.1 EXP.: INCO 07/01. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES ARRENDAMENT NAUS INDUSTRIALS. 
 
APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES ARRENDAMENT 
NAUS INDUSTRIALS. 
 
Expedient: INCO 07/01. 
 
Atès que l’Ajuntament de Barberà del Vallès té l’obligació d’administrar el seu 
patrimoni d’acord amb els criteris de màxima rendibilitat, en les condicions usuals de la 



pràctica civil i mercantil, d’acord amb l’article 203 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que s’adjunta a l’expedient. 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Incoar expedient per a l’arrendament mitjançant subhasta pública de les naus 
industrials propietat de l’Ajuntament de Barberà el Vallés, les quals quedaran 
determinades al plec de clàusules administratives amb la resta de condicions que regiran 
el procediment. 
 
SEGON: Aprovar el plec de condicions per iniciar la subhasta pública de les naus 
industrials abans esmentades. 
 
TERCER: Notificar aquesta resolució al Departament d’Economia, als efectes 
corresponents. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
7 RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA 
 
7.1 EXP.: XXXX. RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2103 DE 8 DE 
NOVEMBRE DE 2007, RELATIU SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL 
PROGRAMA 'TREBALL ALS BARRIS'. 
 
RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2103 DE 8 DE NOVEMBRE DE 
2007, RELATIU SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA 'TREBALL ALS 
BARRIS'. 
 
Ratificar al Ple el Decret d'Alcaldia núm. 2103, de data 8 de novembre de 2007, el text 
íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 
'DECRET: 
 
Vist, que el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya ha establert unes línies de subvenció complementàries per 
mesures ocupacionals i desenvolupament local que preveu la Llei de Barris 2/2004, de 4 
de juny, millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 
 
Vist, que l'Ajuntament de Barberà té aprovat i està desenvolupant el programa de La llei 
de Barris anteriorment citada pel que resulta d'interès per aquest sol·licitar la subvenció 
en relació a la Carta de Serveis pels barris de la convocatòria 2007 de DTOP sobre els 
programes de desenvolupament local i més concretament per a la contractació d'un 
tècnic de desenvolupament local (AODL) i per a la realització d'una campanya de 
promoció. 
 
RESOLC: 
 



Primer: Sol·licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya la subvenció de 39.062,01€ per a 
l'execució dels programa de desenvolupament local 'Treball als barris' amb un 
pressupost total 50.973,76€, sent per compte de l'Ajuntament de Barberà la part restant 
de 11.911,75€. 
 
Segon: Adjuntar a la sol·licitud la documentació requerida, conforme a la normativa 
reguladora. 
 
Tercer: Sotmetre la present resolució al ple municipal, per a la seva ratificació, en la 
propera sessió ordinària que es celebri.' 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
8 CESSAMENT I NOMENAMENT 
 
8.1 EXP.: RHSA07015. CESSAMENT TRESORER I NOMENAMENT 
ACCIDENTAL. 
 
CESSAMENT TRESORER I NOMENAMENT ACCIDENTAL. 
 
Expedient: RHSA07015. 
 
El Sr. SANTIAGO VAAMONDE JUANATEY, funcionari amb habilitació de caràcter 
nacional, que ocupava el lloc de Tresorer municipal d’aquesta Corporació, mitjançant 
nomenament provisional efectuat per la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, va sol·licitar la renúncia al seu nomenament, per motius 
personals, amb efectes econòmics i administratius de data 5 de novembre de 2007, 
inclusiu. 
 
Davant aquesta situació, i en compliment del que disposa la normativa vigent, aquest 
Ajuntament va sol·licitar el pertinent informe per a la provisió del lloc de treball de 
Tresorer/a Municipal a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, la qual, en data 9 de novembre de 2007, ha emès informe en què posa de 
manifest que, en aquests moments, no es té constància de l’existència de cap 
funcionari/a amb habilitació de caràcter nacional interessat/da en ocupar el lloc de 
Tresorer/a municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 
Atesa l’urgent necessitat de cobrir de forma inmediata el referit lloc de Tresorer/a, donat 
que la seva vacantia impedeix el normal funcionament dels serveis i de la gestió 
municipals, el Tinent d’Alcalde delegat de Recursos Humans, mitjançant el Decret núm. 
2161, de data 13 de novembre de 2007, va nomenar, amb caràcter accidental, al 
funcionari municipal Sr. JOSEP ANTONI BENET OLLÉS com a Tresorer Municipal, 
atès que aquesta persona reuneix el perfil professional adient i ha manifestat verbalment 
la seva conformitat amb el seu nomenament accidental. 
 
Conforme al que preveu l’art. 33 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, en 
la redacció donada per l’art. 14 de Reial Decret 834/2003, i la resta de normativa 
concordant i d’aplicació, i en ús de les competències atribuides a aquest òrgan 



municipal, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Restar assabentats de la renúncia formulada en aquest Ajuntament pel Sr. 
SANTIAGO VAAMONDE JUANATEY, en data 29 d’octubre de 2007, al seu 
nomenament provisional de Tresorer municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
efectuat per la Direcció General d’Administració local de la Generalitat de Catalunya en 
data 13 de febrer de 2007. Dita renúncia tindrà efectes econòmics i administratius a 
partir del 5 de novembre de 2007, inclusiu, de conformitat amb la sol.licitud de 
l’interessat. 
 
SEGON: Ratificar el nomenament accidental del Sr. JOSEP ANTONI BENET OLLÉS 
per al lloc de treball de Tresorer Municipal, amb efectes a partir del 15 de novembre de 
2007, inclusiu, realitzat mitjançant el Decret del Tinent d’alcalde delegat de Recursos 
Humans núm. 2161 de data 13 de novembre de 2007. 
 
TERCER: Notificar el present acord als interessats. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
9 MODIFICACIÓ DE LA RLT 
 
9.1 EXP.: RHCT07010. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 
 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Expedient: RHCT07010. 
 
Les Administracions públiques, tal i como estableix l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, han d’estructurar la seva organització mitjançant les Relacions de Llocs de 
Treball (RLT) o altres instruments organitzatius similars. Aquestes RLT tenen per 
objectiu i han de permetre gestionar de forma eficient els recursos humans de 
l’organització i possibilitar, d’aquesta manera, l’òptima prestació dels serveis propis de 
les administracions. Aquesta eficiència va ineludiblement lligada a la necessitat de 
sotmetre a la RLT a un procés continu de revisió i d’aplicació, en el seu cas, d’aquelles 
modificacions que s’estimin convenients o oportunes que garanteixin l’objectiu 
comentat.  
 
En el sentit i objectiu esmentat, es considera oportú i necessari practicar sobre la vigent 
RLT de l’Ajuntament de Barberà del Vallès una sèrie de modificacions que actualitzin 
la mateixa i permetin la gestió adient dels recursos humans de la Corporació. 
 
Les diferents modificacions que es proposen al present acord es poden agrupar en tres 
blocs en atenció a la fórmula emprada d’intervenció sobre la RLT. Així, en primer lloc, 
tindríem les propostes modificatives que contemplen la creació de nous llocs de treball 
no recollits a la vigent RLT i dels quals resulta necessària la seva previsió als efectes 
esmentats als paràgrafs anteriors. En segon lloc, trobem les propostes modificatives que 



tenen per denominador comú la modificació de determinats llocs de treball ja existents a 
la vigent RLT i que proposen la modificació de les condicions de treball, ja sigui 
horàries, funcionals, retributives o simplement de denominació que s’han estimat 
oportunes i necessàries. En tercer lloc i per últim, aquesta proposta d’acord també 
contempla l’extinció d’aquells llocs de treball que, trobant-se vacants en l’actualitat, la 
seva previsió a la RLT ha deixat de tenir sentit, atès que les seves funcions han estat 
assumides des d’altres llocs de treball que s’ajusten de forma més precisa als 
requeriments dels serveis. 
 
Atès que la representació dels treballadors municipals ha estat informada del contingut 
de 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 les modificacions que 
es proposen en el present acord. 
 
De conformitat amb l’art. 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic i 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 els termes que s’expressen a continuació: 
 
1.- Extingir de la Relació de Llocs de Treball vigent els llocs de treball que a 
continuació es relacionen: 
 
- 08.007 Treballador/a social 
- 08.011 Tècnic/a de Serveis Socials 
- 09.005 Tècnic/a especialista de Serveis Personals –A.1- 
- 11.002 Adjunt/a a la Regidoria de Participació Ciutadana 
- 11.003 Gestor/a d’equipaments culturals 
 
2.- Crear els llocs de treball que a continuació es relacionen catalogats amb el número 
de codi que per a cadascun d’ells s’indica. Els requisits exigits per al seu exercici, 
característiques essencials, funcions i condicions econòmiques figuren en la fitxes 
adjuntes respectives descrites com Annex I, II i III, que s’’incorporen a la vigent 
Relació de Llocs de Treball. 
 
- 06.017 Encarregat/da de Jardineria  
- 06.018 Operari/a especialista  
- 07.004 Tècnic/a de Serveis Generals  
 
3.- Canviar la denominació dels llocs de treball catalogats amb el número de codi que 
per a cadascun d’ells s’indica per les denominacions que s’expressen a continuació, 
mantenint-se en lo restant les condicions actuals, confeccionant-se a l’efecte unes fitxes 



actualitzades, descrites com Annex IV, V, VI, VII i VIII , que s’adjunten i que 
substituiran a les seves respectives fitxes anteriors. 
 
- 06.009 Operari/a Manteniment d’espais públics 
- 06.010 Operari/a Peons de Brigada Municipal 
- 06.011 Operari/a Mossos de Mercat 
- 06.012 Operari/a Vigilant de Parking 
- 09.006 Tècnic/a especialista de Serveis Personals  
 
4.- Assignar als llocs de treball catalogats amb el número de codi que per a cadascun 
d’ells s’indica un complement de destí de nivell 28, mantenint-se en lo restant les 
condicions actuals, confeccionant-se a l’efecte unes fitxes actualitzades, descrites com 
Annex IX, X i XI, que s’adjunten i que substituiran a les seves respectives fitxes 
anteriors. 
 
- 00.001 Secretari/a 
- 00.002 Interventor/a  
- 00.003 Tresorer/a 
 
5.- Modificar la jornada de treball assignada als llocs de treball catalogats amb el 
número de codi que per a cadascun d’ells s’indica, mantenint-se en lo restant les 
condicions actuals, confeccionant-se a l’efecte uns fitxes actualitzades, descrites com 
Annex XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVII, que s’adjunten i que substituiran a les seves 
respectives fitxes anteriors. 
 
- 02.001 Inspector/a cap de la Policia Local 
- 05.001 Sotsinspector/a de la Policia Local 
- 05.002 Sergent de la Policia Local 
- 05.003 Caporal de la Policia Local 
- 05.004 Agent de la Policia Local 
- 09.003 Coordinador/a Tècnic/a d’informàtica 
 
6.- Assignar al lloc de treball catalogat amb el núm. de codi 8.008 denominat Tècnic/a 
de Jardineria un complement de destí de nivell 20 i un complement específic de 985,37 
€ bruts mensuals, mantenint-se en lo restant les condicions actuals, confeccionant-se a 
l’efecte una fitxa actualitzada, descrita com Annex XVIII, que s’adjunta i que 
substituirà a l’anterior.  
 
7.- Incorporar a la Relació de Llocs de Treball vigent els llocs de treball reservats a 
personal eventual que s’esmenten aprovats pel Ple de la Corporació municipal en sessió 
de data 10 de juliol de 2007, confeccionant-se a l’efecte les corresponents fitxes 
descriptives, descrites com Annex XIX i XX que s’adjunten i s’incorporen a la vigent 
Relació de Llocs de Treball. 
 
- 11.004 Assessor/a gestió de l’Àrea de Serveis Territorials 
- 11.005 Assessor/a gestió de Serveis d’Atenció a les Persones 
 
SEGON: Aprovar inicialment, amb efectes econòmics i administratius de data 
01.01.2008, la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
actualitzada conforme a les anteriors modificacions que s’adjunta com Annex XXI. 



 
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 
_____________________ 
 
10 DONAR COMPTE CONTRACTACIÓ 
 
10.1 EXP.: RHSP07017. DONAR COMPTE DE CONTRACTACIÓ PEL 
PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA. 
 
DONAR COMPTE DE CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA 
URGÈNCIA. 
 
Expedient: RHSP07017. 
 
En compliment d’allò que disposa l’apartat tercer de l’article 94 del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la 
resta de normativa concordant i d’aplicació, es dóna compte al Ple de la contractació de 
la Sra. JOSEFINA BAILÓN DEL VAS, mitjançant el procediment de màxima urgència 
previst en l’esmentat article. 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
11 MOCIONS PORTAVEUS 
 
11.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A LA CREACIÓ D'UN ARXIU 
HISTÒRIC MUNICIPAL. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA RELATIVA A LA CREACIÓ D'UN ARXIU HISTÒRIC 
MUNICIPAL. 
 
Moció presentada pel portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, el text íntegre de 
la qual es transcriu a continuació: 
 
'EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que Barberà del Vallès és un municipi amb més de 1000 anys d'història. Al llarg 
d'aquests anys la ciutat ha viscut moments més bons i moments més dolents fet que 
provoca que la nostra història local vagi totalment lligada a la nostra història nacional. 
 
Atès que les administracions públiques van adquirint consciència plena de la 
importància de la gestió documental i de la correcta organització dels arxius com a 
elements clau de la gestió administrativa, dels serveis que presten als ciutadans i de la 
conservació i utilització social del patrimoni documental, les administracions van 



assumint l’existència dels arxius com un òrgan més de llur organització i com un ressort 
bàsic dels diversos serveis culturals que ofereixen als ciutadans. 
 
Atès que en un moment en el qual es parla de recuperar la memòria històrica com a fet 
cultural i de reconeixement de les persones. Els arxius són una de les fonts primàries i 
primordials d’informació per preservar la memòria històrica de Barberà del Vallès i de 
Catalunya. 
 
Atès que 1'administració local ha de destinar els recursos necessaris per aconseguir el 
tractament dels seus documents en el grau que la llei exigeix i que els drets dels 
ciutadans justifiquen. 
 
Atès que l'estat i la ubicació actual de l'arxiu municipal, i les dificultats per consultar els 
documents que en ell s'hi troben. 
 
Atès la manca d'un espai on la població pugui conèixer el nostre passat més recent i el 
més antic. 
 
PROPOSICIÓ 
 
1.- Que 1'Ajuntament adeqüi un nou espai amb les condicions adients per ubicar 1'Arxiu 
Municipal de la ciutat, en un termini no superior a 3 anys. 
 
2.- Adequar un espai, que pot ser el mateix que el de 1'Arxiu Municipal, per a la creació 
del Museu Històric de la Ciutat o Centre d'Interpretació. 
 
3.- Recopilar i inventariar totes les referències i elements històrics situats a Barberà o 
fora d'ella per poder dotar el Museu Històric de la Ciutat i l'arxiu Municipal. 
 
4.- Donar a conèixer a la població la Història local i potenciar l'organització d'activitats 
divulgatives i de foment de la recerca. 
 
5.- Dotar a 1'Arxiu Municipal d'un horari estable i accessible per la ciutadania per poder 
consultar la documentació existent. 
 
6.- Dotar el pressupost de l'any 2008 de les partides pressupostàries per al compliment 
dels punts anteriors.' 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 6 
Vots en contra: 12 
Abstencions: 2 
 
NO APROVAT 
_____________________ 
 
12 DONAR COMPTE AL PLE  
 
12.1 EXP.: XXXX. DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACORD DE JUNTA DE 



GOVERN LOCAL, DE DATA 13/11/2007, RELATIU AL MANIFEST CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 
 
DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DATA 13/11/2007, RELATIU AL MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 
 
Donar compte al Ple de l'acord de Junta de Govern Local, de data 13 de novembre de 
2007, relatiu al manifest contra la violència de gènere, que en la part resolutiva del qual, 
es transcriu a continuació: 
 
'S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar l’adhesió al manifest en els termes següents:  
 
'AVANCEM VERS L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
Avui, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, les institucions públiques 
de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments, volem 
expressar el nostre condol per la mort de:  
 
Cèlia, Mercedes, Maria Concepció, Dyana, Juana, Núria, Velia, Marialva, Jenifer, 
Shuwen 
 
víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2007. Una violència que 
atempta contra els drets humans més elementals, com és el dret a la vida, a la integritat 
física i a la llibertat de les dones. 
 
Sabem que aquesta desoladora llista expressa tan sols una petita part de la magnitud del 
problema, doncs és un tipus de violència que no emergeix en la seva totalitat. És el crim 
més encobert i nombrós del món, tal com han afirmat, amb contundència, reconegudes 
instàncies internacionals. 
 
Davant aquesta realitat, les institucions públiques de Catalunya tenim l’obligació 
d’esmerçar tots els esforços i tots els recursos per assolir la seva eradicació.  
 
I aquest compromís avui té un nou marc que és el Projecte de llei dels drets de les 
dones per a l’eradicació de la violència masclista. Una norma legal que incorpora la 
veu de les dones, l’experiència del moviment feminista i les aportacions del món local, 
tot recollint el dret inalienable de les dones a desenvolupar la seva pròpia vida sense cap 
de les formes i àmbits en que pot produir-se la violència masclista. Una llei que haurà 
de permetre la remoció de les estructures socials i dels estereotips culturals que 
perpetuen aquesta violència.  
Cada cop més es fa evident la necessitat d’aprofundir en mesures de sensibilització, 
prevenció, detecció precoç i investigació del fenomen. Perquè entenem la política com 
tot allò que es fa per propiciar la igualtat efectiva de dones i homes, la llibertat, la 
concòrdia i evitar la violència, doncs quan hem de respondre a ella, vol dir que ja estem 
fent tard. 
 
Però, al mateix temps, hem de garantir l’atenció, l’assistència, la protecció i la reparació 



integral de les dones que es troben en situacions de violència, tot situant el centre de la 
intervenció pública en l’esfera social. Una intervenció que ha de basar-se en el respecte 
al procés de recuperació individual de cada dona i que, al mateix temps, ha de 
proporcionar els recursos i dispositius necessaris que contribueixin eficaçment a la 
superació dels danys ocasionats per la violència.  
 
Les institucions públiques de Catalunya volem mostrar a l’opinió pública en general, i a 
les dones en particular, el nostre compromís i implicació en un treball conjunt amb tots 
els agents socials, ciutadanes i ciutadans i, en especial, amb els grups i entitats de dones, 
per avançar cap a escenaris que propiciïn una Catalunya lliure de violència vers les 
dones. 
 
Novembre, 2007' 
 
SEGON: Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de continuar 
treballant tant per fer accions de prevenció de la violència de gènere com en l’atenció a 
les dones que estiguin en una situació de violència.' 
 
NO S'HA VOTAT.  
_____________________ 
 
13.1 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.  
_____________________ 
 
14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 
_____________________ 
 
15. 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 23:40 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 a 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., 
 


