
Acta Ple 19/12/2007 Imprimir 

ACTA DE LA SESSIÓ ordinaria núm. 12 REALITZADA PER PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 19/12/2007. 
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 19/12/2007, 
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 
JOAN PASTOR POBLA ; REGIDOR 
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: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 
2.- ADHESIÓ 
2.01.- EXP.: XXXX. ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’UN MODEL INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DE CATALUNYA. 
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3.- APROVACIÓ 
3.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 01/01/2007. 
 
SERVEIS ECONÒMICS 
 
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES 
4.01.- EXP.: HAVV2007/13. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'ANY 2008. 
 
SERVEIS TERRITORIALS 
 
5.- APROVACIÓ PROJECTE 
5.01.- EXP.: SPEM070004. APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU REMODELACIÓ 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL MARIA REVERTER. 
 
6.- SOL·LICITUD AJUTS 
6.01.- EXP.: SSGA070006. SOL·LICITUD AJUTS PUOSC 2008-2012. 
 
RÈGIM INTERIOR 
 
7.- MOCIONS PORTAVEUS 
7.01.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL CAOS A RENFE. 
 
7.02.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A ADAPTAR-SE A LA LLEI 
10/2001 D'ARXIUS I DOCUMENTS. 
 
7.03.- EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A LA CREACIÓ D'UN ARXIU 
HISTÒRIC MUNICIPAL. 
 
ALCALDIA 
 
8.- DONAR COMPTE AL PLE  
8.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA 
PRESIDÈNCIA. 
 
9.- MOCIONS D'URGÈNCIA. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES.  
 
 
DICTÀMENS 
 
 
Com qüestió prèvia a l'inici del debat sobre els punts que configuren l'ordre del dia de la 
sessió plenària, la Sra. del Frago dóna compte de la recepció a la Secretària General de 
l'acta de regidor corresponent al Sr. Joan Pastor Pobla, remesa per la Junta Electoral 
Central. Al seu torn el secretari de la Corporació va informar que el Sr. Pastor havia 



emplenat, prèviament, tota la documentació preceptiva per poder prendre possessió del 
càrrec, pel que trobant-se aquest present a la sala de sessions la Sra. del Frago el va 
convidar a prendre possessió i incorporar-se a la sessió plenària.  
 
El Sr. Pastor, tot seguit, va prometre el compliment fidel de les obligacions del càrrec, 
amb els altres pronunciaments de rigor segons el format legal establert a aquest efecte, 
passant, seguidament, a ocupar el corresponent lloc en l'estrada municipal.  
 
Finalitzat l'anterior, la Corporació Municipal va passar a debatre els punts de l'ordre del 
dia. 
_____________________ 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
EXP.: XASP2007011. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el 
propassat dia 28 de novembre de 2007, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els 
components de la corporació. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
2 ADHESIÓ  
2.1 EXP.: XXXX. ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’UN MODEL INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DE CATALUNYA.  
 
ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN MODEL 
INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE 
CATALUNYA. 
 
Vist el Conveni Marc vigent des de la data 10 de juny de 1997 entre l’Administració de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya, per a la progressiva implantació d'un sistema 
intercomunicat de registres de les administracions públiques en l'àmbit de Catalunya, 
que tenia per objecte permetre als ciutadans la presentació en el registre de 
l’Ajuntament de sol.licituds, escrits i comunicacions dirigides a l’Administració General 
de l’Estat i a les Entitats de Dret Públic vinculades o dependents d’aquella, i al qual 
aquest Ajuntament va aprovar sol·licitar l’adhesió mitjançant acord de Ple de data 22 de 
desembre de 2004, adhesió que va ser acceptada per les Administracions intervinents en 
data 1 de febrer de 2005. 
 
Vist que la vigència del citat conveni era de sis anys a partir de la data de la seva 
publicació en el DOGC, que va anar el 10 de juny de 1997, i que aquest termini va 
quedar prorrogat automàticament per altres quatre anys en no existir denúncia expressa 
de cap de les administracions intervinents. 
 
Vist, així mateix, l’escrit de la Direcció General d’ Atenció Ciutadana, que depèn del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, pel qual es posava en 
coneixement d’aquest Ajuntament la finalització de la vigència del conveni esmentat, i 
alhora s’oferia la possibilitat d’adherir-se al nou Conveni Marc per a la implantació d'un 
model integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya, publicat en el 



DOGC núm. 4935 de 27-07-2007 i en el BOE núm. 190 de 27-08-2007, que ve a 
substituir al conveni marc precitat. 
 
Vist que aquell nou Conveni Marc té per objectiu establir en el futur una xarxa d'espais 
comuns, denominats Oficines Integrades d'atenció a la ciutadania i que en el seu nivell 
primari, d’oficina de contacte, presten serveis de nivell consistents en recepció, registre 
i remissió de les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans vulguin dirigir 
qualsevol de les administracions intervinents o a les entitats de dret públic vinculades o 
dependents, amb independència de la seva localització territorial.  
 
Atès que aquest nivell de prestació de servei, es correspon exactament amb el servei que 
les Oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament ve prestant fins al moment en virtut de 
l'adhesió a l'anterior Conveni Marc per a la col.laboració en la progressiva implantació 
d’un sistema intercomunicat de registres dels administracions públiques en l’àmbit de 
Catalunya . 
 
Atès, a més, que aquest és un servei molt utilitzat per la ciutadania i que reporta un alt 
nivell de satisfacció als usuaris, ja que els permet no haver de desplaçar-se fora del 
terme municipal per a presentar els seus escrits, sol·licituds o documents davant altres 
administracions, a la vegada que és adient al plantejament i a l’esquema de 
funcionament de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i atès, també, que aquest Ajuntament 
disposa de mitjans i de capacitat de gestió suficients per seguir garantint una prestació 
eficient del servei. 
 
Vista la previsió de l’article 38.4, b) de la “Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común”, i fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 
53.2 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: Manifestar la voluntat d’aquesta Corporació municipal d’adherir-se al 
Conveni Marc per a la implantació d'un model integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit 
territorial de Catalunya, en la modalitat d’oficina de contacte. 
 
SEGON: Interessar a la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni 
Marc indicat en el punt ordinal anterior per a la prestació del servei en la modalitat 
esmentada, en l’àmbit del que disposa l’article 38.4 b de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, conforme a la regulació continguda en la resolució. 
 
TERCER: Aprovar el text del Conveni Marc Conveni Marc per a la implantació d'un 
model integrat d'Atenció al Ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya, publicat com a 
annex de la resolució del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
PRE/2318/2007, de 6 de juliol de 2007, publicada en el DOGC núm. 4935, de 27-07-
2007 i en el BOE núm. 190 de data 27-08-2007, amb l’exempció de les clàusules Quarta 
i Cinquena. 
 
QUART: Facultar la senyora alcaldessa-presidenta perquè dicti i porti a efecte tots els 



tràmits adients en ordre a l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni Marc ja esmentat, 
així com per a la formalització i signatura del mateix. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
3 APROVACIÓ  
3.1 EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 01/01/2007.  
 
APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 01/01/2007. 
 
Vist el Capítulo IV del Título II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de las Entidades Locales, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per 
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre. 
 
Vista la Resolució de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaría, per la qual es disposa la 
publicació de la Resolució de 9 d’abril, de la Presidenta del Instituto Nacional de 
Estadística i del Director general de Cooperación Territorial, segons la qual se dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal 
(BOE núm. 87, d’11 d’abril de 1997). 
 
En virtut del que disposa la clàusula quarta del Conveni de gestió de Padró Municipal 
d’Habitants signat en data 9 de desembre de 2002 entre aquest Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona, Departament d’Estadística i Població. 
 
D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Barberà del 
Vallès a data 1 de gener de 2007, tal com consta a l’annex 1 adjunt, efectuat entre l’INE 
i la Diputació de Barcelona, i resoltes les discrepàncies trobades en els fitxers tractats, 
s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Barberà del Vallès que es detalla més avall. 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar el detall numèric d’habitants (annex 1) corresponent a la rectificació anual de 
la xifra de població a 1 de gener de 2007, amb el resum següent: 
 
Homes Dones Total habitants de dret 
14577 14639 29216 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
4 APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES  
4.1 EXP.: HAVV2007/13. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'ANY 
2008.  
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’ANY 2008. 
 
Expedient: HAVV2007/13.  



 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Per acord plenari de data 31 d’octubre de 2007, es van adoptar els acords d’aprovació 
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals que hauran de regir a primer 
de gener de 2008. 
 
L’acord esmentat ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, s’ha 
publicat en un diari d’àmplia difusió nacional i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 264 de data 03-11-2007. 
 
En el termini d’exposició pública s’han formulat les al·legacions següents per 
l’interessat que es detalla a continuació: 
 
Grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA: 
 
L’al·legació primera proposa un recàrrec del 50% en l’Impost sobre béns immobles per 
als habitatges desocupats durant més d’un any. 
 
L’al·legació segona proposa crear una bonificació del 75% als menors de 25 anys que 
lloguin un habitatge i hagin de pagar l’Impost sobre béns immobles. 
 
L’al·legació tercera proposa bonificar l’Impost sobre béns immobles en un 50% durant 
el primer any a la persona propietària que tingui un pis buit durant 3 anys i el posi en 
lloguer. 
 
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’adopta l’acord definitiu següent a proposta del tinent d’alcalde 
regidor d’Hisenda, 
 
S'ACORDA: 
 
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal d’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA, pels motius següents:  
 
a) L’al·legació primera perquè, d’acord amb el previst a l’art. 72.4 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, el recàrrec sobre la quota líquida en l’IBI pels immobles d’ús residencial 
desocupats de manera permanent està pendent de desenvolupament reglamentari, la qual 
cosa suposa una impossibilitat jurídica fins l’aprovació del corresponent reglament, sent 
inviable, doncs, la seva aplicació per a l’any 2008.  
 
b) Les al·legacions segona i tercera perquè les bonificacions sobre la quota de l’Impost 
sobre béns immobles proposades no es troben previstes dins del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per al Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, en concret als articles 74 i 76, que recullen les bonificacions potestatives i 
obligatòries respectivament.  
 
SEGON: Aprovar definitivament per a l’exercici 2008 i següents les modificacions de 



les Ordenances fiscals que a continuació es llisten.  
 
MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2008  
 
1.- IMPOSTOS 
 
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana  
 
2.- TAXES 
 
2.1 Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
2.2 Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 
2.3 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral 
de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions 
2.4 Ordenança reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
2.5 Ordenança reguladora de la Taxa per serveis de cementiri municipal 
2.6 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula el dret sobre concessió de 
plaques, distintius, patents i d’altres d’anàlogues 
2.7 Ordenança reguladora de la Taxa per prestacions de la Policia Local. 
2.8 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els serveis dels mercats 
municipals i mercadet setmanal 
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de prestació del servei de llars d’infants 
municipals. 
2.10 Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via 
pública.  
2.11 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els drets per reserva 
exclusiva d’espai per aparcaments i parada de vehicles a les vies públiques 
2.12 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena 
2.13 Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de les instal.lacions esportives 
municipals 
2.14 Ordenança reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques 
2.15 Ordenança reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, 
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
2.18 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’inspecció sanitària 
2.19 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de menjador a les llars 
d’infants municipals 
2.20 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària 
de funcionament del sector carni minorista 
 
3.- PREUS PÚBLICS  
 



3.1 Annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11 de l’Ordenança general reguladora dels Preus 
públics 
3.2 Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals 
 
TERCER: Aprovar definitivament per a l’exercici 2008 i següents la modificació de 
l’Annex Vies per categories. 
 
QUART: Derogar per a l’exercici 2008 i següents l’Ordenança fiscal 2.16 reguladora de 
la Taxa per l’assistència a tallers, cursos i seminaris juvenils, aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de desembre de 2006. 
 
CINQUÈ: Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació 
amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de 28 de setembre de 2007: 
 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals 
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles  
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques  
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana  
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials 
 
SISÈ: Els acords definitius en matèria de modificació i derogació d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2008, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part 
de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per 
la Diputació de Barcelona. 
 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2007, es farà 
públic l’adaptació del text de les Ordenances fiscals detallades seguidament: 
 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials  
 



SETÈ: Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent a la de publicació d’aquest anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
 
VOTACIÓ: 
 
Vots a favor: 12 
Vots en contra: 8 
Abstencions: 1 
_____________________ 
 
5 APROVACIÓ PROJECTE  
5.1 EXP.: SPEM070004. APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU 
REMODELACIÓ COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL MARIA REVERTER.  
 
APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU REMODELACIÓ COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL MARIA REVERTER. 
 
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA 
_____________________ 
 
6 SOL·LICITUD AJUTS  
6.1 EXP.: SSGA070006. SOL·LICITUD AJUTS PUOSC 2008-2012.  
 
SOL.LICITUD AJUTS PUOSC 2008-2012. 
 
Expedient: SSAG070006. 
 
Atesa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5005, de 9 de 
novembre de 2007, del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de la convocatòria per a la 
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya corresponent al període 2008-
1012. 
 
A la vista de l’objecte d’aquesta convocatòria i de conformitat amb allò previst als 
articles 5 i 6 del Decret esmentat, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Sol.licitar que s’incloguin al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
corresponent al període 2008-2012, dins el termini atorgat per fer-ho, els projectes 
següents:  
 
Pressupost (P.E.C.) Anualitat Subvenció sol.licitada 
PROGRAMA GENERAL (màxim 650.000 €) 
 
Rotonda carretera de Barcelona i voreres 756.171,31 € 2009 50.000,00 €  
Polisportiu Elisa Badia 2.209.882,36 € 2008 170.000,00 €  
Reurbanització carrer Verge Assumpció 950.000,00 € 2009 200.000,00 €  
Construcció nova seu Policia local 2.415.955,37 € 2009 100.000,00 €  



Ampliació i reforma edifici Ajuntament 2.497.654,35 € 2011 130.000,00 €  
 
PROGRAMA DE BIBLIOTEQUES (màxim 50%) 
 
Equipament nova biblioteca 500.000,00 € 2008 250.000,00 €  
 
PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I EQUILIBRI TERRITORIAL (màxim 650.000 
€) 
 
Rehabilitació i adequació entorn Torre de Guaita de ca n’Altimira 100.000,00 € 2010 
50.000,00 €  
Plaça Mil·lenari 800.000,00 € 2010 200.000,00 €  
Plaça Mil·lenari 800.000,00 € 2011 100.000,00 €  
Urbanització carrer Cerdanyola, Fases I i II 2.573.761,23 € 2011 300.000,00 €  
 
SEGON: Aprovar les memòries valorades corresponents a tots i cadascun del projectes 
pels que se sol.licita la inclusió al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, 
així com els seus pressupostos respectius, segons la documentació que hi ha a 
l’expedient. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
7 MOCIONS PORTAVEUS  
7.1 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL CAOS A RENFE.  
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE 
EL CAOS A RENFE. 
 
Moció presentada pel portaveu de Convergència i Unió, el text íntegre de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
'Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident.  
Aquest dèficit està provocat, en la seva immensa majoria, per una manca d’inversió al 
llarg del temps, pels successius governs a Madrid, que no han invertit a Catalunya el 
percentatge corresponent en infraestructures.  
 
Actualment estem patint aquesta manca d’inversió i la situació s’ha tornat insostenible.  
La ràbia i impotència que viuen els centenar de milers d’usuaris que estan patint el caos 
de RENFE, el col·lapse a les carreteres i la manca d’inversió en infraestructures, estan 
posant en evidència les greus mancances que té actualment Catalunya en el que és un 
dels eixos principals de desenvolupament de tot país modern, les infraestructures.  
 
La situació a rodalies i regionals RENFE és ja insostenible. Ràbia per com s’estan fent 
les coses i impotència perquè no es veu cap solució a curt termini.  
 
En un principi, era probable, que les obres per l’arribada del TAV a Barcelona podien 
provocar algun problema, com és natural en la construcció de noves infraestructures. 
Però és evident que una cosa són problemes puntuals, i l’altra és el caos que s’ha 



produït, amb dues línies de RENFE i una de Ferrocarrils de la Generalitat, tallades no se 
sap ben bé fins quan.  
 
El govern espanyol va enviar a Catalunya el secretari d’Estat d’Infraestructures el passat 
estiu, un gest que va ser venut com la solució als problemes ferroviaris de RENFE. Però 
des de la seva arribada, les coses no només no han millorat sinó que han empitjorat.  
 
D’altra banda, la Ministra de foment, Magdalena Álvarez, davant la situació de 
desgavell en la gestió de rodalies i regionals de RENFE, no se li acut res més que dir 
que els catalans ens prenguem aquest problema amb sentit de l’humor.  
 
Catalunya necessita solucions, i necessita de polítics que s’ocupin dels problemes dels 
ciutadans.  
 
Atesa la situació d’emergència i d’excepcionalitat creada en el transport públic 
ferroviari de rodalies i de mitjana distància a Barcelona, a la seva àrea metropolitana i, 
en general, a tot Catalunya, que ha comportat una afectació continuada des de fa més de 
15 mesos i una suspensió temporal de diversos serveis ferroviaris de RENFE i de 
Ferrocarrils de la Generalitat. 
 
Atesa la necessitat de cercar solucions per als problemes de mobilitat que estan patint 
centenars de milers de ciutadans. 
 
Atesa la necessitat de cercar les solucions pertinents al servei de rodalies i regionals de 
RENFE. 
 
Atesos els col·lapses de trànsit que s’estan succeint darrerament a la majoria de les 
carreteres catalanes i, en especial a les vies on es concentren els problemes amb 
RENFE. 
 
Atesa la necessitat d’aixecar una veu crítica a la mala gestió portada a terme pel Govern 
de l’Estat, el Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i les 
empreses ADIF i RENFE en la planificació i execució de les obres i en la gestió de les 
incidències. 
 
Atès que els ajuntaments com a administracions més properes als ciutadans, no podem 
restar aliens a qualsevol fet que pugui destorbar el desenvolupament ordinari de les 
activitats diàries dels nostres conciutadans.  
 
Els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Demanar la implicació directe de l’ajuntament de Barberà del Vallès en la 
defensa dels ciutadans i ciutadanes afectats per el caos en les infraestructures.  
 
Segon.- Demanar al govern espanyol i al govern de la Generalitat, que aturin les obres 
del TAV si aquestes no garanteixen la seguretat per als treballadors de les obres, d’una 
banda, i per als ciutadans, de l’altra. La prioritat ha de ser el restabliment de la 
normalitat al servei de rodalies i regionals de RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat, ja 



que aquests són necessaris per la mobilitat obligada de centenars de milers de catalans. 
Tots els esforços tècnics han de centrar aquesta qüestió.  
 
Tercer.- Sol·licitar al govern espanyol que cessi de les seves funcions a la Ministra de 
Foment, Magdalena Álvarez i al Secretari d’Estat d’Infraestructures, Víctor Morlan, ja 
que una vegada darrera l’altra s’ha demostrat la ineficàcia de la seva gestió al capdavant 
de les responsabilitats que han de desenvolupar.  
 
Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat i al President de la Generalitat de Catalunya 
que afronti amb valentia i exigeixi públicament solucions al govern espanyol i que 
defensi els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  
 
Cinquè.- Sol·licitar al govern espanyol que es porti a terme el traspàs de la gestió de 
rodalies RENFE de conformitat amb el que estableix l’article 140.7 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya  
 
Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol, al Congrés de 
Diputats, al Ministeri de Foment, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.' 
 
VOTACIÓ: 
 
Vots a favor: 1 
Vots en contra: 12 
Abstencions: 8 
 
NO APROVAT 
_____________________ 
 
7.2 EXP.: XXXX. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A ADAPTAR-SE A LA LLEI 
10/2001 D'ARXIUS I DOCUMENTS.  
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA RELATIVA A ADAPTAR-SE A LA LLEI 10/2001 D'ARXIUS I 
DOCUMENTS. 
 
Moció presentada pel portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, el text íntegre de 
la qual es transcriu a continuació: 
 
'EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès la inexistència d'un horari estable per consultar la documentació existent en l'arxiu. 
 
Atesa la nul·la voluntat política de l'equip de Govern per divulgar la història de la ciutat. 
 
Atesa la inexistència d'un arxiver o arxivera que s'encarregui de l'arxiu municipal. 
 
Atès que s'ha superat el termini màxim que fixava la llei per adaptar-se a la Llei d'arxius 



i documents. 
 
Atès l'estat i la ubicació actual de l'arxiu municipal, així com 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 adapti 1’Arxiu Municipal a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, sobre 
arxius i documents.' 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 2 
Vots en contra: 12 
Abstencions: 7 
 
NO APROVAT 
_____________________ 
 
7.3 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 a preservar la memòria històrica de Barberà del Vallès i de 
Catalunya. 



 
Atès que l'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 la manca d'un espai on la població pugui conèixer el nostre passat més recent i el 
més antic. 
 
PROPOSICIÓ 
 
1 .- Adequar un espai, per a la creació del Museu Històric de la Ciutat o Centre 
d'interpretació durant aquesta legislatura. 
 
2.- 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 1'Arxiu Municipal. 
 
3.- Donar a conèixer a la població la Història local i potenciar l'organització d'activitats 
divulgatives i de foment de la recerca. 
 
4.- Dotar a l’ Arxiu Municipal d'un horari estable i accessible per la ciutadania per 
poder consultar la documentació existent.' 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
8 DONAR COMPTE AL PLE  
8.1 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.  
_____________________ 
 
9. MOCIONS D'URGÈNCIA.  
 
Seguidament i prèvia declaració d'urgència a l'efecte de la seva inclusió en l'Ordre del 
Dia, consignat en la convocatòria, s'inclouen les següents mocions amb el resultat que 
per a cadascuna d'elles se indica. 
_____________________ 
 
9.1 EXP.: XXXX. DESIGNACIÓ REPRESENTANT SUPLENT CAIXA DE 
TERRASSA.  
 



DESIGNACIÓ REPRESENTANT SUPLENT CAIXA DE TERRASSA. 
 
Conforme a les indicacions de la Secretària General de la Caixa de Terrassa, resulta 
convenient la designació d'un nou suplent que representi a la Corporació Municipal a 
l'Assemblea General de la Caixa de Terrassa, tota vegada que el titular i suplent 
designats al seu dia van presentar, respectivament, la renúncia per haver desaparegut la 
relació institucional que els unia a la Corporació. 
 
En sessió plenària de 26-9-2007 va ser designada la Sra. Ana del Frago Barés, com a 
representant municipal suplent a l'Assemblea General de la Caixa de Terrassa. 
 
En recent ofici la Caixa de Terrassa comunica a l'Ajuntament que no és possible la 
designació de la Sra. del Frago per tal com aquesta té vigent la mateixa representació en 
la Caixa de Sabadell, sent ambdós càrrecs incompatibles. 
 
En conseqüència, és proposa al Ple municipal l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Deixar sense efecte la designació de la Sra. Ana del Frago Barés, com a 
representant municipal suplent en l'Assemblea General de la Caixa de Terrassa, 
acordada pel Ple Municipal en sessió de 26-9-07. 
 
SEGON: En el seu lloc, designar el Sr. Xavier Garcés Trillo, titular del DNI 33875837-
B, com a representant municipal suplent a l'Assemblea General de la Caixa de Terrassa. 
 
TERCER: Notificar en legal forma l'anterior acord a l'entitat referida.  
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
9.2 EXP.: IPDI070261. APROVACIÓ PRÉSTEC AMB CAIXA PENEDÈS.  
 
APROVACIÓ PRÉSTEC AMB CAIXA PENEDÈS. 
 
Expedient: IPDI070261. 
 
Atès que l’Ajuntament va aprovar en el ple de data 29 de novembre de 2006 el 
pressupost de 2007 on es contempla el finançament d’inversions mitjançant crèdits a 
llarg termini. 
 
Vistes les ofertes rebudes de les Entitats Caixa de Catalunya, Caixa Manresa i Caixa 
Penedès, aquest Ajuntament ha decidit concertar un préstec per import de dos milions 
cent mil euros (2.100.000,00 euros) amb Caixa Penedès, atès que ha presentat l’oferta 
més avantatjosa que es detalla a continuació : 
 
Termini: 10 anys. 
Carència:1 any. 
Int. Inicial: EURIBOR+0.20%. 
Revisions successives: EURIBOR+ 0.20%. 



Comissió obertura estudi: 0.15%. 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar la concertació d’un préstec d’import 2.100.000,00 euros per al 
finançament de projectes d’inversions en el pressupost 2007 d’acord amb les condicions 
següents: 
 
Termini: 10 anys. 
Carència:1 any. 
Int. Inicial: EURIBOR+0.20%. 
Revisions successives: EURIBOR+ 0.20%. 
Comissió obertura estudi: 0.15%. 
 
SEGON: Autoritzar a l’alcaldessa, Ana del Frago Barés, per a la signatura de quants 
documents siguin necessàris. 
 
VOTACIÓ: 
 
Vots a favor: 12 
Vots en contra: 1 
Abstencions: 8 
_____________________ 
 
10. PRECS I PREGUNTES.  
_____________________  
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acta, i va 
aixecar la sessió a les 22:30 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., 

 
 


