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ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 5 REALITZADA PER  PLE DE L'AJUNTAMENT 
EL DIA 27/04/2011.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  27/04/2011,  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)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (EUiA)
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:

CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; REGIDOR (ICV)

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

SERVEIS ECONÒMICS

2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL
2.01.- EXP.: ICLP11/003. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2010.
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3.- MODIFICACIÓ CRÈDITS
3.01.- EXP.: IPMC11/005. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5.

SERVEIS TERRITORIALS

4.- INICIACIÓ EXPEDIENT
4.01.- EXP.: UBCU100003. EXPEDIENT MUNICIPAL PER A L’EXERCICI D’

ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EN RÈGIM DE LLIURE CONCURRÈNCIA, EN 
L’ÀMBIT DE LES ENERGIES RENOVABLES.

RÈGIM INTERIOR

5.- CREACIÓ
5.01.- EXP.: XXXX. CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT 

DE BARBERÁ DEL VALLÉS I APROVACIÓ DELS MODELS PER FORMULAR 
LES DECLARACIONS.

6.- MOCIONS PORTAVEUS
6.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PARTIT DELS 

SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA POLÍTICA SANITÀRIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.

6.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, ESQUERRA 
UNIDA I ALTERNATIVA I PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ EN 
RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DEL SERVEI DE ZONA BLAVA DEL MUNICIPI.

6.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I ESQUERRA 
UNIDA I ALTERNATIVA PER L'APERTURA URGENT DE L'EQUIPAMENT 
JUVENIL DE LA NAU DEL CARRER ARQUÍMEDES.

6.04.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I ESQUERRA 
UNIDA I ALTERNATIVA PER EXIGIR L’INICI DE LES OBRES DE L’
HOSPITAL ERNEST LLUCH.

6.05.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER LA DEROGACIÓ DE L’
ORDENANÇA DE CIVISME.

ALCALDIA

7.- DONAR COMPTE AL PLE 
7.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

8.- MOCIONS D'URGÈNCIA.
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9.- PRECS I PREGUNTES. 

QÜESTIÓ PRÈVIA

A l'inici de la sessió, com a qüestió prèvia i amb motiu de la recent mort del que va ser, 
durant molts anys, regidor de la Corporació Municipal i en els darrers anys director de 
SABEMSA, Sr. Francisco Jiménez Arjona, l'alcaldessa presidenta, Sra. Ana del Frago, 
proposa al Ple Municipal testimoniar el profund sentiment dels membres corporatius 
guardant un minut de silenci en memòria i homenatge pòstum al Sr. Jiménez. 

Tot seguit, la totalitat de les persones existents a la sala de sessions s'incorpora, guardant tots, 
un minut de silenci. Així mateix, els membres de la Corporació acorden per assentiment tàcit 
que, per part del secretari de la Corporació i en nom dels membres d'aquesta, es faci arribar 
als familiars del Sr. Jiménez el condol per la pèrdua de l'ésser estimat.
.____________.

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201104. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
30 de març de 2011, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

2 APROVACIÓ COMPTE GENERAL

2.1 EXP.: ICLP11/003. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 
2010.

APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2010.

Expedient: ICLP11/003.

Atès que el Compte general de 2010 d’aquesta entitat local ha estat exposat al públic pel 
període reglamentari.

Atès que el termini legal d’exposició pública del Compte General de 2010 finalitza el dia 27 
d’abril d’enguany i, fins a la data, no s’han presentat reclamacions, objeccions ni 
observacions.

Vist allò establert en els articles 208 a 212 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; la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la 
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tramitació i el contingut.

S’ACORDA:

PRIMER:  Aprovar, de conformitat amb el que estableix l’article 212.4 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, el Compte general de 2010 d’aquesta entitat local, el qual està format pels 
comptes de l’Ajuntament, pels de l’organisme autònom administratiu Patronat Municipal d’
Esports i pels de la societat mercantil AISA.

El resum del Compte general esmentat és el següent:

COMPTES DE L’AJUNTAMENT

A) BALANÇ DE SITUACIÓ

Actiu

Immobilitzat  66.661.248,33€
Actiu circulant 15.856.395,40 €
Total actiu  82.517.643,73 €

Passiu

Fons propis 47.741.858,10 €
Creditors a llarg termini 23.860.304,96 €
Creditors a curt termini 10.915.480,67 €
Total passiu 82.517.643,73 €

B) RESULTAT PRESSUPOSTARI

(1) Drets reconeguts nets 45.408.453,17 €
(2) Obligacions reconegudes netes 44.967.984,05 € 
(3) Resultat pressupostari  (1-2) 440.469,12 €
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals 1.918.266,59 €
(5) Desviacions negatives de finançament 3.924.286,45 €
(6) Desviacions positives de finançament 5.663.648,58 € 
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)   619.373,58 €

C) ROMANENTS DE TRESORERIA

(1) Fons líquids 8.255.631,96 €
(2) Drets pendents de cobrament  8.996.786,56 €
(3) Obligacions pendents de pagament 7.346.831,47 €
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)  9.905.587,05 €
(5) Saldos de dubtós cobrament 1.430.270,58 €
(6) Excés de finançament afectat 8.961.782,29 €
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6) -486.465,82 €
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COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

A) BALANÇ DE SITUACIÓ

Actiu

Immobilitzat 776.785,15 €
Despeses a distribuir en varis exercicis 25.365,76 €
Actiu circulant 

246.939,25 €
Total actiu 1.049.090,16 €

Passiu

Fons propis 689.168,77 €
Creditors a llarg termini 100.918,75 €
Creditors a curt termini 259.002,64 €
Total passiu 1.049.090,16 €

B) RESULTAT PRESSUPOSTARI

(1) Drets reconeguts nets 2.670.296,24 €
(2) Obligacions reconegudes netes    2.654.292,98 €     
(3) Resultat pressupostari  (1-2) 16.003,26 €
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals 12.399,78 €
(5) Desviacions negatives de finançament 0,00 €
(6) Desviacions positives de finançament 0,00 € 
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)  28.403,04 €

C) ROMANENTS DE TRESORERIA

(1) Fons líquids 118.209,97 €
(2) Drets pendents de cobrament  149.621,71 €
(3) Obligacions pendents de pagament 222.980,45 €
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)  44.851,23 €
(5) Saldos de dubtós cobrament 20.892,42 €
(6) Excés de finançament afectat 0,00 €
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6) 23.958,81 €

ESTAT FINANCER DE L’EMPRESA MUNICIPAL AISA

Ingressos 924.998,48 €
Despeses                1.224.290,14 €
Resultat de l’exercici (pèrdues)  - 299.291,66 €
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SEGON: Retre el Compte General de 2010 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la part expositiva.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11   
Vots en contra: 7
Abstencions: 2

_____________________

3 MODIFICACIÓ CRÈDITS

3.1 EXP.: IPMC11/005. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5.

Expedient: IPMC11/005.

Vista la memòria elaborada pel Regidor d’hisenda en què es manifesta la necessitat d’
incrementar la consignació de l’aplicació pressupostària de despeses de l’exercici 2011 
corresponent al Complex esportiu Maria Reverter per 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 atendre aquestes necessitats la consignació pressupostària és insuficient, i que la 
part dels fons necessaris per a finançar l’increment de l’aplicació pressupostària esmentat es 
pot obtenir per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries.

Atès que l’aplicació pressupostària a disminuir correspon a despeses que no és necessària la 
seva execució o pot ser reduïda 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 
2011.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 5 del Pressupost municipal 
2011 per:
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a. Transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa:

DISMINUCIONS INCREMENTS
Aplicació 
pressupostària

Concepte Import baixa Aplicació 
pressupostària

Concepte Import alta

2011 230 011 31001 Interessos 
crèdits 
serveis 
econòmics

63.930,00 € 2011 550 340 41000 Esports. 
OOAA 
Patronat 
Municipal d’
Esports

 63.930,00 €

TOTAL DISMINUCIONS  63.930,00 € TOTAL INCREMENTS 63.930,00 €

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de 
quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al 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 al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 12  
Vots en contra: 1
Abstencions: 7

_____________________

4 INICIACIÓ EXPEDIENT

4.1 EXP.: UBCU100003. EXPEDIENT MUNICIPAL PER A L’EXERCICI D’
ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EN RÈGIM DE LLIURE 
CONCURRÈNCIA, EN L’ÀMBIT DE LES ENERGIES RENOVABLES.

EXPEDIENT MUNICIPAL PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EN 
RÈGIM DE LLIURE CONCURRÈNCIA, EN L’ÀMBIT DE LES ENERGIES 
RENOVABLES. 

Expedient: UBCU100003.

El ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30 de juny de 2010, va aprovar definitivament el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible del Municipi de Barberà del Vallès (PAES), de 
conformitat amb els compromisos que en aquesta matèria es van assumir en sessió plenària 
anterior, de data 26 de novembre de 2008, d’adhesió al denominat “Pacte d’alcaldes” 
promogut per la Comunitat Europea.

D’acord amb les directrius que resulten dels acords anteriors, es van iniciar actuacions, a 
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nivell municipal, per al desenvolupament del PAES en l’àmbit de les energies renovables del 
municipi i, més concretament, de l’energia solar fotovoltàica. Com a conseqüència d’això, 
des de la secció de Medi Ambient s’han vingut prenent mesures d’impuls d’aquest tipus d’
energia que han donat com a resultat  l’elaboració de diversos projectes per a la implantació 
d’instal·lacions d’energia fotovoltàica en les cobertes de determinats edificis de titularitat 
municipal amb l’objectiu de contribuir en la consolidació del sector de les energies 
renovables a Barberà del Vallès, a més d’afavorir l’increment de la rendibilitat de les 
activitats productives amb la posada en valor de recursos naturals mitjançant la implantació 
d’instal·lacions de producció d’energia solar fotovoltàica generadores d’energia elèctrica, 
connectades a la xarxa de distribució d’aquesta energia, per a la seva ulterior venda a les 
companyies comercialitzadores.

El desenvolupament de les actuacions anteriors, cas de dur-se a terme, implica l’exercici per 
aquesta administració local d’una activitat econòmica en règim de lliure concurrència. Per 
aquesta raó, és requisit previ tramitar l’expedient corresponent que acrediti la conveniència i 
oportunitat de la iniciativa, així com la concurrència d’interès públic d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de règim local. 

Amb aquesta finalitat, es va considerar oportú avançar tràmits mitjançant l’adopció d’
aquelles actuacions preliminars que permetessin afavorir el compliment d’aquest objectiu les 
quals han donat com a resultat l’elaboració del document corresponent, identificat com “Pla 
d’implantació d’instal·lacions d’energia fotovoltàica en cobertes” , el qual ha estat 
incorporat a l’expedient, en forma de memòria, en la que es recullen els objectius i les 
mesures a prendre, a més d’acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa juntament 
amb la concurrència de l’interès públic abans esmentats. 

És d’acord amb aquests antecedents i per raó dels objectius expressats que, fent ús de les 
competències que atribueixen a aquest òrgan municipal els articles 86 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 243 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; tenint en 
compte, a més a més, el quòrum necessari per a l’adopció d’aquest acord (majoria simple), en 
aplicació de l’article 114.3, h) d’aquesta mateixa norma (per exclusió); i d’acord amb les 
previsions establertes en aquesta matèria als articles 142 i següents del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al 
Ple Municipal l’adopció dels  següents 

ACORDS:

PRIMER: Iniciar expedient formal acreditatiu de la conveniència i oportunitat de la iniciativa 
municipal, així com la concurrència de l’interès públic, per a l’exercici d’activitats 
econòmiques en règim de lliure concurrència, en l’àmbit de les energies renovables, 
mitjançant la implantació d’instal·lacions d’energia solar fotovoltàica i la seva explotació 
posterior.

SEGON: Amb aquesta finalitat, ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia de data 17 de 
setembre de 2010 per la qual es van designar les persones que s’identifiquen a continuació, 
com a membres integrants de la comissió d’estudi encarregada de la redacció de la memòria 
justificativa que ha de servir de base per a la resolució de l’expedient esmentat: la senyora 
Cristina Conde Regidor i el senyor Joan Colomer Gallego, en la seva condició de regidors 
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membres de la Corporació municipals; i el senyor Jesús Enrique Suso Gil i la senyora Lorena 
López Puerto, en la seva condició de tècnics municipals. 

TERCER: Quedar assabentats, així mateix, del contingut de la memòria redactada per la 
referida comissió d’estudi, la qual ha estat incorporada a l’expedient, comprensiva dels 
aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, així com de la forma d’exercici i 
els beneficis potencials, en funció de la naturalesa de l’activitat a desenvolupar, a més d’
acreditar la conveniència i oportunitat de la iniciativa i la concurrència de l’interès públic.

QUART: Prendre en consideració el contingut de la memòria abans esmentada, així com la 
seva deguda justificació per raó del seu abast i objectius.

CINQUÈ: Com a conseqüència d’això anterior, sotmetre la citada memòria a informació 
pública per un període de trenta dies hàbils, durant els quals es podran presentar al·legacions i 
reclamacions. Amb aquesta finalitat, es procedirà a publicar els anuncis corresponents en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Butlletí Oficial de la província (BOPB) 
i en un dels mitjans de comunicació escrita, a més del taulell d’anuncis de la Corporació.

SISÈ: Facultar a la senyora alcaldessa per a la gestió i impuls d’aquest expedient, mitjançant 
la signatura dels acords i documents que calguin en execució de quan es disposa en els acords 
anteriors.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

5 CREACIÓ

5.1 EXP.: XXXX. CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’
AJUNTAMENT DE BARBERÁ DEL VALLÉS I APROVACIÓ DELS 
MODELS PER FORMULAR LES DECLARACIONS.

CREACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT DE BARBERÁ DEL 
VALLÉS I APROVACIÓ DELS MODELS PER FORMULAR LES DECLARACIONS.

L'Ajuntament de Barberà del Vallès en sessió plenària celebrada el 13-07-1995, va adoptar 
acord, en el marc normatiu aleshores vigent, mitjançant el qual es van aprovar els models 
d'impresos per a la formalització de la declaració d'interessos dels membres electes de la 
corporació.

Amb posterioritat a la predita data, el marc normatiu de referència ha estat objecte de 
reiterades modificacions, el que comporta la necessitat d'actualitzar els models per a la 
formalització de la declaració d'interessos dels membres electes de la corporació per 
adaptar-los al marc normatiu vigent.

Vist i atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents

ACORDS:
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PRIMER: Crear  el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, que 
substituirà el creat per acord plenari de data 13-7-1995, dividit en dues seccions: Secció 1a d’
Activitats i Secció 2a de Béns Patrimonials.
 
SEGON:  Aprobar els models de declaració, que substituiran els que es van aprovar per acord 
plenari de data 13-7-1995, i que s’acompanyen d’annex I, II.
 
TERCER:  Disposar que la Secretaria General de la Corporació serà l’encarregada de la 
direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos  dels membres electes de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès.

QUART:  Determinar que els nous Registres entrin en vigor,  juntament amb els nous models 
aprovats, amb l’inici del proper mandat.
  
CINQUÈ: Facultar, tan àmpliament com sigui necessari,  a l’Alcaldia Presidència  per a l’
adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels acords adoptats. 

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

6 MOCIONS PORTAVEUS

6.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA POLÍTICA 
SANITÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA SOBRE LA POLÍTICA SANITÀRIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA.

Moció presentada pel grup municipal PSC, el text íntegre de la qual es transcriu a 
continuació:

"Davant la situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs 
municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint despeses 
més enllà de les nostres competències directes, hem actuat amb responsabilitat, garantint, dins 
les nostres possibilitats i amb els recursos amb que comptem, la cohesió social en els nostres 
municipis amb polítiques socials i atenció personalitzada.

Els Ajuntaments han estat i són un motor fonamental per a la cohesió social de Catalunya. 
Som el nivell més proper per detectar i respondre a les necessitats i oportunitats d'aquesta 
societat cada cop més complexa, exigent i plural.

Des del municipalisme català s'ha impulsat un model de ciutats i pobles que han incorporat 
sempre la preocupació i l'atenció als aspectes relacionats amb la salut de les
persones com quelcom propi i essencial.

Els municipis serem, per tant, els primers en ser impactats per uns pressupostos de la 
Generalitat retallats en la seva vessant més social.
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Ara més que mai, volem defensar una política de salut integral, integrada i transversal de 
salut i apostem clarament per la salut pública i comunitària com element essencial de la 
política sanitària del país.

I és per tot això que:

1.- Reivindiquem que no es faci cap pas enrera en la política d'inversions sanitàries que 
cohesionin equitativament i eficientment el nostre territori.

2.- Exigim l'aplicació efectiva de la Llei de Salut Pública i el desplegament complert de 
l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Atenent degudament els Serveis d’Atenció Primària, 
Urgències i Centres de Rehabilitació.

3.- Exigim el ple desplegament i funcionament dels Governs Territorials de Salut.

4.- Notificar aquest acord a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa 
del Parlament i als Grups Parlamentaris de Catalunya."

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 19  
Vots en contra: 1
Abstencions:

_____________________

6.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I PLATAFORMA CIUTADANA 
PER BARBERÀ EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
ZONA BLAVA DEL MUNICIPI.

MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS 
D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA I PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ EN RELACIÓ AMB 
LA GESTIÓ DEL SERVEI DE ZONA BLAVA DEL MUNICIPI.

Moció presentada pels portaveus dels grups d'Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra 
Unida i Alternativa i Plataforma Ciutadana Per Barberà, el text íntegre de la qual es transcriu 
a continuació:

"Exposició de motius:

L'any 1999 es va signar un contracte entre aquest Ajuntament i l'empresa Serveis Generals 
per a Municipis per a la gestió de la zona blava per un any. Aquest mateix contracte es va 
prorrogar des de l'any 2002 al 2004 data en la qual finalitza la pròrroga sense que es signi cap 
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nou contracte.

Atès que des de l’any 2004 no existeix cap contracte o pròrroga que justifiqui la gestió de la 
zona blava d'aparcament per part de l'empresa Serveis Generals per a Municipis.

Atès que l'empresa ha anat lliurant les liquidacions anuals però sense realitzar cap ingrés. 
Unes liquidacions que tenien, menys en un cas, un informe tècnic favorable però que no s'han 
arribat a fer efectives.

Atès que durant 7 anys no s'ha formalitzat entre l'empresa i l'Ajuntament cap relació 
contractual però que malgrat això l'empresa ha seguit gestionant el servei, fet que provoca 
una greu irregularitat que podria conduir, fins i tot, a la sol·licitud d’anul·lació de totes les 
actuacions de l'empresa i el rescabalament dels diners cobrats als ciutadans de forma 
irregular.

Atès que s’està estudiant obrir un expedient a diversos treballadors d'aquest Ajuntament. 
Mesura que entenem que no deslliura als diferents càrrecs polítics de la seva responsabilitat.

Atès que des de que s'ha fet públic s'han produït diverses actuacions per a refer la situació que 
existia fins ara, fruit d'un mala gestió política i d'una deixadesa de les seves competències.

Atès que entenem que aquesta situació ha provocat i pot seguir provocant una manca 
d'ingressos a les arques municipals així com una mala imatge de la institució que tots i totes 
representem.

Per tot allò exposat, sol·licitem al Ple Municipal l'adopció dels següents

Acords:

Primer.- Constituir de manera urgent una comissió d'investigació per determinar les 
irregularitats que s'hagin degut a l'actuació dels responsables polítics directes del bon 
funcionament i equilibri financer d'aquest servei.

Segon.- Sol·licitar l'alcaldessa presidenta la depuració de responsabilitats polítiques en tots 
aquells membres del seu equip de govern que han estat directament implicats en aquest cas 
com a regidors d’Hisenda o de l’Àrea de Serveis Municipals."

VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 9   
Vots en contra: 11
Abstencions:

_____________________
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6.3 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I 
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER L'APERTURA URGENT DE 
L'EQUIPAMENT JUVENIL DE LA NAU DEL CARRER ARQUÍMEDES.

MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS 
D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA PER L'APERTURA URGENT DE L'EQUIPAMENT JUVENIL DE LA 
NAU DEL CARRER ARQUÍMEDES.

Moció presentada pels portaveus dels grups d'Esquerra Republicana de Catalunya i Esquerra 
Unida i Alternativa, el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:

"Atès que el Ple Municipal va aprovar el passat mes de febrer el Pla Local de Joventut de 
Barberà del Vallès 2011-2014.

Atès que en aquest mateix Ple el grup de govern va rebutjar la moció per un finançament 
suficient de les polítiques juvenils, que instava a destinar recursos necessaris per l'entrada en 
funcionament de la Nau del carrer Arquímedes.

Atès que un dels motius principals que es citaven per part de l'equip de govern per rebutjar la 
moció era l’existència d'uns recursos extraordinaris per posar en marxa el citat equipament 
juvenil.

Atès que el passat divendres dia 8 d'abril de 2011 els concerts juvenils encara es continuaven 
fent a la Torre d'en Gorgs.

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Esquerra Unida i 
Alternativa proposen al Ple municipal de Barberà del Vallès l’adopció dels següents 
acords:

Primer.- Que es posi a disposició de tots els grups municipals el projecte de gestió de 
l'equipament, elaborat de manera participativa amb les entitats juvenils.

Segon.- Posar en marxa de manera urgent l'equipament juvenil del carrer Arquímedes, per tal 
que el proper concert juvenil es faci en el nou equipament."

VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 9  
Vots en contra: 11
Abstencions:

_____________________
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6.4 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS 
MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I 
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER EXIGIR L’INICI DE LES 
OBRES DE L’HOSPITAL ERNEST LLUCH.

MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS 
D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA PER EXIGIR L’INICI DE LES OBRES DE L’HOSPITAL ERNEST 
LLUCH.

Moció presentada pels portaveus dels grups d'Esquerra Republicana de Catalunya i Esquerra 
Unida i Alternativa , el text íntegre de la qual es transcriu a continuació:

"Atès que l'Hospital Ernest Lluch ha de donar servei a les poblacions de Barberà del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet.

Atès que el moviment associatiu ha reivindicat el compliment del compromís de construir 
aquest equipament sanitari públic, adquirit pel govern de la Generalitat. 

Atès que els consistoris abans esmentats van fer una aportació extraordinària per fer front a 
les despeses derivades de la redacció del Projecte de l'Hospital Ernest Lluch amb l'objectiu 
d'agilitzar la construcció de l'Hospital, i que aquest ja comptava amb una línia de crèdit per 
part de l'Institut Català de Finances.

Atès que el Conseller de Salut, Boi Ruiz, ha comunicat als alcaldes i alcaldesses dels 
municipis esmentats que haurem d'esperar fins a finals de 2012 per tenir notícies sobre la 
construcció de l'Hospital Ernest Lluch.

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa 
proposen al Ple municipal de Barberà del Vallès l’adopció dels següents acords:

Primer.- Exigir als responsables de la Generalitat l'inici de les obres de l'Hospital en aquest 
any 2011.

Segon.- Donar suport a les mobilitzacions del moviment associatiu, i promoure la 
participació de la ciutadania en la definició d'un servei tan fonamental com és la salut.

Tercer.- Comunicar els presents acords als Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Montcada 
i Reixac i Ripollet, a la Mesa del Parlament de Catalunya, i al Conseller de Salut."

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS

_____________________
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6.5 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP 
MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER LA 
DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA 
UNIDA I ALTERNATIVA PER LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME.

Moció presentada pel portaveu dels grup d'Esquerra Unida i Alternativa, el text íntegre de la 
qual es transcriu a continuació:

"Atès que el Ple Municipal va aprovar definitivament l’Ordenança General de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès pel Civisme i la Convivència.

Atès que en I'aprovació de la mateixa es va acordar la revisió anual d'aquesta norma, que s’
haurà de fer en les properes dates.

Atès que la posició del grup d'Esquerra Unida i Alternativa en el debat i mitjançant les 
al·legacions a la mateixa és que aquesta norma genera inseguretat jurídica, sense aportar 
solucions millors que la normativa que ha substituït.

Atès que la construcció de la convivència s'ha de basar en el diàleg, i no en les mesures 
repressives.

El grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple municipal de Barberà del 
Vallès l'adopció dels següents acords:

Primer.- Que es derogui l’Ordenança esmentada, substituint aquesta eina jurídica de repressió 
per un model de convivència basat en el compromís, el diàleg i el reconeixement entre totes 
les persones i col·lectius que formem la ciutat. 

Segon.- Que es porti a terme la revisió anual de l'Ordenança General de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès pel Civisme i la Convivència tal i com es va aprovar ara fa un any i un 
mes."

VOTACIÓ:
No aprovat amb el resultat següent:

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

_____________________
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7 DONAR COMPTE AL PLE 

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

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

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

EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT

_____________________

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  23:30 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,


