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PLE DE L 'AJUNTAMENT

SESSIÓ ORDINÀRIA  NÚMERO 7

PRE-ACTA

LLISTA DE CONVOCATS

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

PROTECCIÓ CIVIL

2.- APROVACIÓ INICIAL
2.01.- EXP.: 04-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 

PER RISC DE TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES DE BARBERÀ DEL 
VALLÈS (PAM TRANSBARB).

2.02.- EXP.: 05-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
PER RISC DE NEVADES DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM NEUBARB).
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2.03.- EXP.: 06-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
PER RISC D'INUNDACIONS DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM INUNBARB).

2.04.- EXP.: 11-T1-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 
PER RISC QUÍMIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PLASEQBARB).

SERVEIS ECONÒMICS

3.- APROVACIÓ COMPTES
3.01.- EXP.: ICLP 2013/02. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA
4.01.- EXP.: GT001/2013. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES 

DELS AJUTS ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENTS DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
5.01.- EXP.: IPMC2013/06. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6.

RÈGIM INTERIOR

6.- APROVACIÓ PROTOCOL
6.01.- EXP.: RHCT13004. APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ, 

ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D'ASSETJAMENT SEXUAL I PER 
RAÓ DE SEXE A LA FEINA.

7.- MOCIONS PORTAVEUS
7.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 

PSC DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES 
DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL.

ALCALDIA

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

9.- MOCIONS D'URGÈNCIA.

10.- PRECS I PREGUNTES. 

DICTÀMENS

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201306. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia 
26 de juny de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la 
corporació.

_____________________
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2 APROVACIÓ INICIAL

2.1 EXP.: 04-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'AC TUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC DE TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLO SES 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM TRANSBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE TRANSPORT 
DE MATÈRIES PERILLOSES DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM TRANSBARB).

Expedient: 04-T3-PC 12/13.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un plans d’emergència 
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil 
de Catalunya al seu àmbit territorial.

En compliment d’aquesta obligació,  en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va 
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès .

Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els 
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions 
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint 
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament  
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.

Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva 
elaboració han procedit a realitzar un pla d’actuació municipal, d’acord amb les previsions 
derivades del Pla Especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. I, com a conseqüència dels treballs de consulta realitzats, s’han 
elaborat els documents corresponents el contingut dels qual s’ajusta a les previsions 
establertes tant a l’article 20 de la Llei 4/1997 com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel 
qual s’aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de 
protecció civil municipals. 

Finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi 
l’elaboració dels Plans bàsic i específics d’emergència municipal segons així consta i queda 
acreditat en aquest expedient.

D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del  Pla 
d’actuació municipal per risc de transport de mercaderies perilloses de Barberà del Vallès 
(PAM TRANSBARB), d’acord amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 
ja referida, per remissió de l’article 18.4.

És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes  esmentats i 
d’acord amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta 
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matèria estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’actuació municipal per risc de transport de matèries 
perilloses de Barberà del Vallès (PAM TRANSBARB ), segons documents elaborats pel tècnic 
municipal encarregat d’aquesta matèria en col·laboració amb personal de la policia local; 
secció d’obres i manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, 
d’aquest ajuntament. El Pla d’actuació municipal que s’aprova inicialment consta dels 
documents següents:

- Manuals d’actuació del pla
- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla  pel període de 30 dies, durant els 
quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de 
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap 
al·legació.

QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del pla d’actuació  municipal 
TRANSBARB , una vegada sigui aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya per a la seva homologació en exercici de les competències que li atribueix l’article 
46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

_____________________

2.2 EXP.: 05-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'AC TUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC DE NEVADES DE BARBERÀ DEL VALLÈS  
(PAM NEUBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE NEVADES DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM NEUBARB).

Expedient:  05-T3-PC 12/13.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un plans d’emergència 
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil 
de Catalunya al seu àmbit territorial.

En compliment d’aquesta obligació,  en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va 
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès.

Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els 
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions 
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derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint 
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament  
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.

Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva 
elaboració han procedit a realitzar un pla d’actuació municipal d’acord amb les previsions 
derivades del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), aprovat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, actualitzat a data 13 de desembre de 2012. I, com a 
conseqüència dels treballs de consulta realitzats, s’han elaborat els documents corresponents 
el contingut dels qual s’ajusta a les previsions establertes tant a l’article 20 de la Llei 4/1997 
com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l'estructura del contingut per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals. 

Finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi 
l’elaboració dels Plans bàsic i específics d’emergència municipal segons així consta i queda 
acreditat en aquest expedient.

D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del  Pla 
d’actuació municipal de risc de nevades de Barberà del Vallès (PAM NEUBARB), d’acord 
amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida per remissió de 
l’article 18.4.

És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes  esmentats i 
d’acord amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta 
matèria estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’actuació  municipal per a risc de nevades  de Barberà 
del Vallès (PAM NEUBARB ) segons documents elaborats pel tècnic municipal encarregat 
d’aquesta matèria en col·laboració amb personal de la policia local; secció d’obres i 
manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, d’aquest 
ajuntament. El Pla que s’aprova inicialment consta dels documents següents:

- Manuals d’actuació del pla
- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla  pel període de 30 dies, durant els 
quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de 
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap 
al·legació.

QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del pla d’actuació  municipal 
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de Barberà del Vallès (PAM NEUBARB ), una vegada sigui aprovat definitivament, a la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació en exercici de les 
competències que li atribueix l’article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil 
de Catalunya.

_____________________

2.3 EXP.: 06-T3-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'AC TUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC D'INUNDACIONS DE BARBERÀ DEL VAL LÈS 
(PAM INUNBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC D'INUNDACIONS 
DE BARBERÀ DEL VALLÈS (PAM INUNBARB).

Expedient:  06-T3-PC 12/13.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un plans d’emergència 
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil 
de Catalunya al seu àmbit territorial.

En compliment d’aquesta obligació,  en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va 
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès .

Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els 
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions 
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint 
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament  
pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.

Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva 
elaboració han procedit a realitzar un pla d’actuació municipal d’acord amb les previsions 
derivades del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT), aprovat 
per Acord GOV/82/2006, de 22 d’agost i actualitzat a data 15 de desembre de 2011. I, com a 
conseqüència dels treballs de consulta realitzats, s’han elaborat els documents corresponents 
el contingut dels qual s’ajusta a les previsions establertes tant a l’article 20 de la Llei 4/1997 
com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l'estructura del contingut per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals. 

Finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi 
l’elaboració dels Plans bàsic i específics d’emergència municipal segons així consta i queda 
acreditat en aquest expedient.

D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del  Pla 
d’actuació municipal per risc d’inundacions de Barberà del Vallès (PAM INUNBARB ), 
d’acord amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida, per 
remissió de l’article 18.4.

És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes esmentats i d’acord 
amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta matèria 
estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
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Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació l’adopció 
dels següents

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions de Barberà 
del Vallès (PAM INUNBARB ) segons documents elaborats pel tècnic municipal encarregat 
d’aquesta matèria en col·laboració amb personal de la policia local; secció d’obres i 
manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, d’aquest 
ajuntament. El Pla que s’aprova inicialment consta dels documents següents:

- Manuals d’actuació del pla
- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla  pel període de 30 dies, durant els 
quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de 
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap 
al·legació.

QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del pla d’actuació  municipal 
(PAM INUNBARB ), una vegada sigui aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya per a la seva homologació en exercici de les competències que li atribueix 
l’article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

_____________________

2.4 EXP.: 11-T1-PC 12/13. APROVACIÓ INICIAL PLA D'AC TUACIÓ 
MUNICIPAL PER RISC QUÍMIC DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
(PLASEQBARB).

APROVACIÓ INICIAL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC QUÍMIC DE 
BARBERÀ DEL VALLÈS (PLASEQBARB).

Expedient: 11-T1-PC 12/13.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix, pels municipis amb 
població superior als 20.000 habitants, l’obligació d’elaborar i aprovar un plans d’emergència 
municipal i que garanteixin la coordinació i aplicació correcta dels Plans de Protecció Civil 
de Catalunya al seu àmbit territorial.

En compliment d’aquesta obligació,  en sessió plenària de data 27 de desembre de 2012 es va 
aprovar la revisió Pla bàsic d’emergència municipal de Barberà del Vallès.

Així mateix, d’acord amb les previsions establertes a l’article 18.4 de la Llei 4/1997, els 
municipis estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació municipal les previsions 
derivades dels plans especials de Catalunya, en allò que els afecti. També cal que siguint 
revisats periòdicament i, fruït d’aquestes revisions, aprovar-los i homologar-los novament  
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pel mateix procediment d’aprovació i homologació inicials.

Conforme a les previsions anteriors, els serveis tècnics municipals encarregats de la seva 
elaboració han procedit a realitzar un pla d’actuació municipal d’acord amb les previsions 
derivades del Pla especial d’emergència exterior del sector químic a Catalunya 
(PLASEQCAT), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, actualitzat a data 13 de 
desembre de 2012. I, com a conseqüència dels treballs de consulta realitzats, s’han elaborat 
els documents corresponents el contingut dels qual s’ajusta a les previsions establertes tant a 
l’article 20 de la Llei 4/1997 com al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil 
municipals. 

Finalment, s’ha comprovat que existeix previsió de consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal per a l’any 2013 destinada a atendre les despeses que generi 
l’elaboració dels Plans bàsic i específics d’emergència municipal segons així consta i queda 
acreditat en aquest expedient.

D’acord amb aquests antecedents i consideracions, cal procedir ara a l’aprovació del Pla 
d’actuació municipal per risc químic de Barberà del Vallès (PAM PLARQBARB), un cop 
revisat, d’acord amb el procediment establert a l’article 17.2 de la Llei 4/1997 ja referida.

És per raó de tot això abans indicat que, de conformitat amb els preceptes  esmentats i 
d’acord amb la resta de normativa concordant; en exercici de les competències que en aquesta 
matèria estableixen els articles 47 i 48 de la repetida Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya; i a proposta de la senyora alcaldessa, es sotmet al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’actuació  municipal per risc químic de Barberà del 
Vallès (PAM PLARQBARB), segons documents elaborats pel tècnic municipal encarregat 
d’aquesta matèria en col·laboració amb personal de la policia local; secció d’obres i 
manteniment; secció d’activitats, medi ambient i serveis; i secretaria general, d’aquest 
ajuntament. El Pla que s’aprova inicialment consta dels documents següents:

- Manuals d’actuació del pla
- Annexos generals
- Programa d’implantació i seguiment

SEGON: Sotmetre a informació pública l’esmentat Pla  pel període de 30 dies, durant els 
quals es podran presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb l’art. 178.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCER: Considerar-lo aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar cap més acord de 
forma expressa, si durant el període d’informació pública no s’hi hagués formulat cap 
al·legació.

QUART: Donar trasllat a continuació de tota la documentació del pla d’actuació  municipal 
(PAM PLARQBARB), una vegada sigui aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya per a la seva homologació en exercici de les competències que li atribueix 
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l’article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

_____________________

3 APROVACIÓ COMPTES

3.1 EXP.: ICLP 2013/02. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2012.

Expedient: ICLP 2013/02.

Atès que el Compte General de 2012 d’aquesta entitat local ha estat exposat al públic pel 
període reglamentari.

Atès que el termini legal d’exposició pública del Compte General de 2012 va finalitzar el dia 
30 de juliol d’enguany i no es van presentar 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 
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 2012 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  68.414.177,87€
Actiu circulant 10.192.912,02 €
Total actiu  78.607.089,89 €

Passiu

Fons propis 45.742.514,99 €
Creditors a llarg termini 23.220.856,74 €
Creditors a curt termini 9.643.718,16 €
Total passiu 78.607.089,89 €
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B) RESULTAT PRESSUPOSTARI
(1) Drets reconeguts nets 39.085.174,97 €
(2) Obligacions reconegudes netes 31.318.859,95 € 
(3) Resultat pressupostari  (1-2) 7.766.315,02 €
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals 0,00 €
(5) Desviacions negatives de finançament 988.774,91 €
(6) Desviacions positives de finançament 20.695,14 € 
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)   8.734.394,79 €

C) ROMANENTS DE TRESORERIA
(1) Fons líquids 5.036.283,13 €
(2) Drets pendents de cobrament  7.383.711,28 €
(3) Obligacions pendents de pagament 5.334.676,10 €
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)  7.085.318,31 €
(5) Saldos de dubtós cobrament 2.577.484,79 €
(6) Excés de finançament afectat 498.985,68 €
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6) 4.008.847,84 €

COMPTES DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS (liquidat a 30-6-2012)

A) BALANÇ DE SITUACIÓ

Actiu

Immobilitzat 689.596,96 €
Despeses a distribuir en varis exercicis 5.454,27 €
Actiu circulant 397.744,25 €
Total actiu 1.092.795,48 €

Passiu

Fons propis 691.132,38 €
Creditors a llarg termini 43.085,01 €
Creditors a curt termini 244.439,24 €
Total passiu 978.656,63 €

B) RESULTAT PRESSUPOSTARI

(1) Drets reconeguts nets  1.327.383,94 €
(2) Obligacions reconegudes netes 1.191.649,48 €     
(3) Resultat pressupostari  (1-2) 135.734,46 €
(4) Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals 0,00 €
(5) Desviacions negatives de finançament 0,00 €
(6) Desviacions positives de finançament 0,00 € 
(7) Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)  135.734,46 €

C) ROMANENTS DE TRESORERIA
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(1) Fons líquids 143.319,87 €
(2) Drets pendents de cobrament  286.573,16 €
(3) Obligacions pendents de pagament 219.586,26 €
(4) Romanent de tresoreria total (1+2-3)  210.306,77 €
(5) Saldos de dubtós cobrament 46.567,46 €
(6) Excés de finançament afectat 0,00 €
(7) Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5-6) 163.739,31 €

ESTAT FINANCER DE L’EMPRESA MUNICIPAL AISA

Ingressos  744.491,56 €
Despeses                734.696,17 €
Resultat de l’exercici (beneficis) 9.795,39 €

SEGON: Retre el Compte General de 2012 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la part expositiva.

_____________________

4 APROVACIÓ DEFINITIVA

4.1 EXP.: GT001/2013. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES 
REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENTS DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS 
ECONÒMICS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENTS DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA.

Expedient: GT001/2013.

Per acord plenari de data 29 de maig de 2013, es van aprovar les Bases reguladores dels 
ajuts econòmics per al pagament de l’Impost sobre l’increment de valors dels terreny de 
naturalesa urbana.

L’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’ha 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 18/6/2013.

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

Grup municipal de ICV-EUiA en data 17/06/2013: 

L’al·legació inclou 7 propostes de modificació en el text de les bases. 

L’al·legació primera proposa: 
En la base SEGONA paràgraf B) incloure desprès de “dació en pagament d'un deute 
hipotecari” la següent frase “anterior al dia 11 de març de 2012, data d’entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 6/2012 del 9 de març”.
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L’al·legació segona proposa:  
En la base SEGONA substituir íntegrament el paràgraf E) per: “La quota mensual 
corresponent al deute hipotecari haurà de ser igual o superior al 33% dels ingressos del 
sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d’habitants, convisquin amb ell.”

L’al·legació tercera proposa: 
En la base SEGONA paràgraf F) substituir “amb ell, per cap altre immoble,” per “amb ell, 
per cap altre habitatge,”.

L’al·legació quarta proposa: 
En la base SEGONA incloure paràgraf “I) en el cas de dació en pagament posterior al Real 
Decreto Ley 6/2012 de 9 de març, es considerarà l’entitat bancària la responsable del 
pagament de l’impost. Quan s’acrediti per part d’aquesta la inaplicabilitat de l’article 9 del 
Real Decreto Ley 6/2012, la dació en pagament tindrà el mateix tractament que les anterior al 
dia 11 de març de 2012.”

L’al·legació cinquena proposa: 
En la base SEGONA dintre de documentació requerida afegir: “o proposta de liquidació 
facilitada per l’administració pública”.

L’al·legació sisena proposa: 
En la base TERCERA- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, 
eliminar i substituir “... dintre del termini voluntari de pagament de la liquidació o 
autoliquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana”. Per 
la redacció de diferents supòsits:
“1) dins del termini voluntari:
a) d’ofici: quan l’Ajuntament tingui coneixement d’un procediment d’execució hipotecària, 
traslladarà una proposta de liquidació de l’impost al subjecte passiu. Amb aquesta proposta es 
paralitza el procediment de recaptació, donant un termini d’un mes per tramitar la sol·licitud 
de subvenció.
b) a sol·licitud de l’interessat o subjecte passiu.
2) en executiva ¨la sol·licitud de subvenció provocarà la interrupció immediata del còmput 
dels recàrrecs i interessos de demora que es puguin generar”.

L’al·legació setena proposa: 
En la base QUARTA- QUANTIA DE L’AJUT, afegir “Quan l’ajut es sol·liciti fora  del 
termini voluntari, la quantia total inclourà els recàrrecs i interessos de demora que s’hagin 
meritat fins el moment de la sol·licitud”.

De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’adopten els acords definitius següents a proposta del tinent d’alcalde regidor 
d’Hisenda,

ACORDS:

PRIMER: Acceptar l’al·legació primera presentada pel grup municipal ICV-EUA relativa a 
incloure un nou text en el punt B de la base tercera. D’aquesta forma el punt B quedarà 
redactat de la següent forma:
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"B) Ser subjecte passiu de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, com a conseqüència de la transmissió de l’habitatge habitual situada al municipi de 
Barberà del Vallès, en supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari anterior al dia 11 
de març del 2012 o posterior si no  s’ha pogut acollir al Real Decret Llei 6/2012 de 9 de Març  
d’execució hipotecària que gravi la mateixa finca i les compra-vendes sempre que el preu 
total es destini a pagar el deute hipotecari de l’habitatge i no sigui superior al mateix."

SEGON: Desestimar l’al·legació segona presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè les 
bases tenen en compte la situació econòmica en el moment de produir-se el fet. Tanmateix 
aclarir que en el punt E.1) mancava per error en la redacció l’aclariment del càlcul del IRC 
per a cada sol·licitant i s’afegeix la referència al càlcul i l’aclariment que la documentació de 
punt 2 també es refereix als ingressos en la data corresponent al meritament de l’impost

TERCER: Acceptar la al·legació tercera presentada pel grup municipal ICV-EUA, canviat la 
redacció del punt F de la base SEGONA i que quedarà redactat de la següent forma:

"F) No ser propietaris, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap altre 
habitatge, situat en aquest o altre municipi. llevat que no en disposi de l’ús i gaudi, segons 
article 95 de la llei 18/2007 del dret a l’habitatge i els reglaments que la desenvolupen."

QUART: Desestimar l’al·legació quarta presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè amb 
l’aclaració admesa el punt B de la base tercera ja queda recollit l’aplicació del Reial Decret 
sempre que sigui possible i que el ciutadà ho demani.

CINQUÈ: Desestimar l’al·legació cinquena presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè 
L’objecte de la subvenció és pagar un deute existent, és a dir, que ja s’ha liquidat i té una 
valor determinat sobre el que l’Ajuntament pot fonamentar el procediment i la quantia de 
l’ajut.

SISÈ: Desestimar l’al·legació sisena presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè les 
bases regulen una subvenció, és a dir, és necessària la sol·licitud i la presentació de la 
documentació per acreditar cada un dels requisits per a l’atorgament de l’ajut tal i com queda 
especificat a la base segona dels requisits que ha de reunir els beneficiari i la forma 
d’acreditar-los,. Tanmateix remarcar que l’Ajuntament té en compte aquesta realitat i la 
voluntat és la d’ajudar a les persones i, en aquest sentit, està treballant coordinadament des de 
l’ORGT, la OAC, la Oficina de l’Habitatge i Serveis Econòmics per  facilitar les gestions 
ajudar als afectat a  gestionar amb temps suficient la sol·licitud de l’ajut.

SETÈ: Desestimar l’al·legació setena presentada pel grup municipal ICV-EUA perquè no és 
possible segons la Llei reguladora de les hisendes locals, tanmateix recuperem el que es diu 
en el punt anterior. És voluntat d’aquest ajuntament la coordinació i el seguiment 
personalitzat perquè els afectats no paguin interessos ni demores.
 
VUITÈ: Aprovar definitivament el text de les Bases reguladores dels ajuts econòmics per al 
pagament de l’Impost sobre l’increment de valors dels terreny de naturalesa urbana, incloses 
les modificacions anteriors, que consta en l’expedient com annex I. 

NOVÈ: Aquestes bases entraran en vigor un cop siguin publicades íntegrament en el BOP i 
restaran vigents mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació. 

_____________________
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5 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

5.1 EXP.: IPMC2013/06. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6.

Expedient: IPMC2013/06.

Vista la memòria elaborada pel Regidor d’hisenda en què es manifesta la necessitat de 
modificar el pressupost de l’exercici 2013.

Vist l’informe núm. 2013/20 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 38 i 45 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 
2011.

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 6 del Pressupost municipal 
2013 per crèdits extraordinaris:

FINANÇAMENT - INGRESSOS
Aplicació 

pressupostària
Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2013 230 52000 Serveis Econòmics. Interessos de dipòsits 12.000,00 € 35.000,00 € 47.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT  35.000,00 €  

APLICACIÓ DE DESPESES
Aplicació 

pressupostària
Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2013 410 152 48002
Direcció Serveis Territorials. Subvencions IIVTNU a 
famílies i institucions sense ànim de lucre

0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €

TOTAL NOVA CREACIÓ  35.000,00 €  

FINANÇAMENT - DESPESES
Aplicació 

pressupostària
Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final

2013 460 161 22706 Serveis Enginyeria. TRAE Sanejament 790.000,00 € 163.000,00 € 627.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT  163.000,00 €  

APLICACIÓ DE DESPESES
Aplicació 

pressupostària
Concepte

Import a.p. 
Actual

Import
MC

Import
Final
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2013 460 161 46403 Àrea Metropolitana. Sanejament 0,00 € 163.000,00 € 163.000,00 €

TOTAL NOVA CREACIÓ  163.000,00 €  

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.

_____________________

6 APROVACIÓ PROTOCOL

6.1 EXP.: RHCT13004. APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ, 
ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D'ASSETJAMENT 
SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA.

APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ, ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE 
SITUACIONS D'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA.

Expedient: RHCT13004.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès és conscient de la necessitat de crear i mantenir un 
entorn de treball segur, digne i respectuós per a totes les persones que formen la plantilla 
municipal. Totes les dones i homes de l’Ajuntament tenen dret a què es respecti la seva 
dignitat i, al mateix temps, l’obligació de tractar tothom amb qui es relacionen per motius 
laborals amb respecte, i col·laborar perquè tothom sigui respectat. D’acord amb aquests 
principis, l’Ajuntament no pot permetre ni tolerar les conductes constitutives d’assetjament 
sexual i per raó de sexe que poguessin donar-se a la feina, i ha d’adoptar quantes mesures 
siguin oportunes per prevenir i corregir dites conductes.

En el sentit expressat, els treballs endegats com a conseqüència de l’inici de l’expedient per a 
la confecció i elaboració del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, 
aprovat per decret del tinent d’alcalde delegat de Recursos Humans núm. 1273, de data 16 
d’abril de 2013, demanden, entre d’altres qüestions, establir mesures de protecció davant 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a la feina.

Així mateix, normativament, l’article 62 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, estableix que, per a la prevenció de l’assetjament sexual i 
de l’assetjament per raó de sexe, les Administracions públiques hauran d’elaborar un protocol 
d’actuació, d’acord amb la representació legal de les treballadores i treballadors. Els propis 
Acord de Condicions de Treball i  Conveni Col.lectiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
vigents estableixen que aquesta Corporació municipal ha d’elaborar un protocol d’actuació 
amb l’objecte de prevenir, corregir i sancionar les conductes d’assetjament sexual i per raó de 
sexe, en compliment d’allò disposat als articles 51.e) i 62 de la Llei orgànica 3/2007 citada.
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Als efectes esmentats i de conformitat amb la normativa referida, aquesta Administració ha 
confeccionat, d’acord amb la representació legal de les persones treballadores d’aquest 
Ajuntament, un document comprensiu de les referides mesures de protecció i que ha suposat 
la redacció d’un protocol d’actuació amb l’objecte de prevenir, corregir i sancionar les 
conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.

Fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 52 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril,

S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar el Protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament 
sexual i per raó de sexe a la feina, que s’adjunta com a Annex, dins el marc del Pla Intern 
d’Igualtat de tracte i d’oportunitats per a dones i homes  de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès, aprovat en data 16 d’abril de 2013, per decret del tinent d’alcalde delegat de Recursos 
humans, núm. 1273, d’acord amb allò establert a l’Acord de Condicions de Treball i el 
Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i la normativa que resulta 
d’aplicació en aquesta matèria.

SEGON: Publicitar entre el personal municipal d’aquest Ajuntament, en la forma i/o amb els 
mecanismes que es considerin més adients, el Protocol esmentat anteriorment.

TERCER: Donar trasllat del present acord als respectius departaments competents en la 
matèria de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

_____________________

7 MOCIONS PORTAVEUS

7.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GR UP 
MUNICIPAL PSC DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORT IVES 
CATALANES DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL.

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE SUPORT 
ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L'ACCIÓ 
D'INSPECCIÓ DE TREBALL.

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

"Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents federacions i 
clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran preocupació i 
inquietud en el conjunt d'aquest sector, ja que moltes d'elles s'han tancat amb sancions, que en 
certs casos, han estat molt elevades fruit d'interpretacions estrictes de la llei. 

En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de l'Esport, juntament amb el 
president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar una circular a 
tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l'acord a que s'ha arribat amb la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social d'obertura d'un període de regularització voluntària 
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fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives.

Aquest acord ha generat una extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, i suposa 
l'acceptació per part del Govern de la Generalitat i de la UFEC de les actuacions inspectores 
practicades fins ara, que deixen les entitats actualment en procés sense cap suport 
institucional, i l'acceptació de la interpretació rigorosissima, per part de la Inspecció de treball 
de la Generalitat de Catalunya, de l'existència de relació laboral ordinària en la pràctica 
totalitat de les relacions entre les entitats i els seus col·laboradors.

En la gran majoria dels casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si soles, sense 
suport i acompanyament, per complir les obligacions laborals, fiscals, mediambientals, de 
prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc. Les lleis estan pensades per a empreses 
mercantils i no tenen en compte la manca de mitjans de les entitats sense ànim de lucre.

En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser considerat com 
un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu s'adapti a la 
realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna compliment estricte a la normativa 
en materia de seguretat social serà la fi de l'esport català, perquè l'estructura esportiva a casa 
nostra es sustenta gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar 
endavant l'activitat diària de l'esport en el nostre país.

El futur de l'esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les 
entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la 
supervivència del teixit associatiu, com a motor d'un sistema viable de foment de la pràctica 
esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció d'hàbits saludables i de cohesió 
social.

Per tot aixó, des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès ens posicionem al costat de les nostres 
entitats esportives en defensa del nostre sistema esportiu i exigim al Govern de la Generalitat 
l'adopció de mesures urgents per afrontar la greu situació en la que estan immerses. 

Acords: 

1. Exigir a la Conselleria d'Empresa i Treball la suspensió temporal de les actuacions 
inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les relacions de 
treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb caràcter retroactiu per 
a les entitats ja incorporades al procés d'inspecció.

2. Exigir a la Conselleria d'Empresa i treball la creació d'una taula de treball amb la 
representació de la Secretaria de l'Esport, les entitats municipalistes (FMC i AMC), la UCEC 
(Unió de Consells Esportius de Catalunya), i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya), per cercar formules per regular el voluntariat esportiu.

3. Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern de l'estat d'una 
modificació de la legislació, que afecta a tot l'Estat, en matèria de cotització i liquidació dels 
drets de la seguretat social en l'esport amateur i el voluntariat esportiu.

4. Donar trasllat al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes (ACM i FMC), a la UCEC i UFEC 
dels acords."
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_____________________

8 DONAR COMPTE AL PLE 

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

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

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

_____________________

9. MOCIONS D'URGÈNCIA.

_____________________

10. PRECS I PREGUNTES.

_____________________


